
 

  



  

Zásady pro vypracování bakalářské práce 

I. 

Bakalářskou prací (dále jen BP) se ověřují vědomosti a dovednosti, které student získal 

během studia, a jeho schopnosti využívat je při řešení teoretických i praktických problémů. 

II. 
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3. Zásady pro vypracování BP 8. Seznam použité literatury 
4. Prohlášení + místopřísežné prohlášení 9. Přílohy 
5. Abstrakt + klíčová slova česky a anglicky  

ad 1) Titulní list je koncipován podle požadavků příslušné oborové katedry.  

ad 2) Originál zadání BP obdrží student na oborové katedře. 

ad 3) Tyto „Zásady pro vypracování bakalářské práce“ následují za originálem zadání BP. 

(„Zásady pro vypracování bakalářské práce“ jsou ke stažení na webových stránkách fakulty). 

ad 4) Prohlášení + místopřísežné prohlášení napsané na zvláštním listu (ke stažení na 

webových stránkách fakulty) a vlastnoručně podepsané studentem s uvedením data 

odevzdání BP. V případě, že BP vychází ze spolupráce s jinými právnickými a fyzickými 

osobami a obsahuje citlivé údaje, je na zvláštním listě vloženo prohlášení spolupracující 

právnické nebo fyzické osoby o souhlasu se zveřejněním BP. 

ad 5) Abstrakt a klíčová slova jsou uvedena na zvláštním listu česky a anglicky v rozsahu 

max. 1 strany pro obě jazykové verze. 

ad 6) Obsah BP se uvádí na zvláštním listu. Zahrnuje názvy všech číslovaných kapitol, 

podkapitol a statí textové části BP, odkaz na seznam příloh a seznam použité literatury, s 

uvedením příslušné stránky. Předpokládá se desetinné číslování. 

ad 7) Textová část BP obvykle zahrnuje: 

 Úvod, obsahující charakteristiku řešeného problému a cíle jeho řešení v souladu se 

zadáním BP; 

 Vlastní rozpracování BP (včetně obrázků, tabulek, výpočtů) s dílčími závěry, vhodně 

členěné do kapitol a podkapitol podle povahy problému; 

 Závěr, obsahující celkové hodnocení výsledků BP z hlediska stanoveného zadání. 

BP nemusí obsahovat experimentální (aplikační) část. 

BP bude zpracována v rozsahu min. 25 stran (včetně obsahu a seznamu použité literatury). 

Text musí být napsán vhodným textovým editorem počítače po jedné straně bílého 

nelesklého papíru formátu A4 při respektování následující doporučené úpravy – písmo 

Times New Roman (nebo podobné) 12b; řádkování 1,5; okraje – horní, dolní – 2,5 cm, levý – 

3 cm, pravý 2 cm. Fotografie, schémata, obrázky, tabulky musí být očíslovány a musí na ně 

být v textu poukázáno. Budou zařazeny průběžně v textu, pouze je-li to nezbytně nutné, jako 

přílohy (viz ad 9). 

Odborná terminologie práce musí odpovídat platným normám. Všechny výpočty musí být 

přehledně uspořádány tak, aby každý odborník byl schopen přezkoušet jejich správnost. 
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III. 

Bakalářskou práci student odevzdá ve dvou knihařsky svázaných vyhotoveních, pokud 
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Abstrakt 

Tato práce se zabývá problematikou řízení pohledávek ve výrobních podnicích. První část 

práce analyzuje současné metody řízení pohledávek. Druhá část obsahuje možnosti využití 

zajišťovacích instrumentů pohledávek a třetí část posuzuje možnosti snížení objemu 

pohledávek po době splatnosti a nedobytných pohledávek.  

Klíčová slova 

pohledávky, řízení pohledávek, zajištění pohledávek, nedobytné pohledávky 

Abstract 

This thesis looks at the topic of receivables management in manufacturing companies. The 

first part of this thesis analyzes the current standard methods of receivables management while 

second part explores the variety of securing instruments which the industry can utilize. Third 

part of the thesis examines the possibilities of reducing the quantity of overdue and 

uncollectible receivables. 

Keywords 

receivables, receivables management, securing instruments of receivables, uncollectible 

receivables  
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Úvod  

Dnes má už snad každý větší výrobní podnik útvar či tým, který se stará o řízení 

pohledávek nebo jsou jím pověřeny osoby z různých útvarů podniku. Proces řízení 

pohledávek je důležitou činností, která ovlivňuje ekonomické a finanční zdraví podniku. 

Pokud chce dnes podnik prosperovat, tak musí vynaložit určité peněžní prostředky a úsilí, aby 

minimalizoval množství nezaplacených a nedobytných pohledávek. Cílem řízení pohledávek 

je, aby tyto peněžní prostředky byly co nejnižší. Dříve řízení pohledávek podniky nevěnovaly 

velkou pozornost a snažily se prodat co největší objem produkce. Zčásti i proto, že neměly 

takový přístup k informacím a informačním technologiím jako mají dnes, a také proto že 

neexistovalo takové množství zajišťovacích instrumentů. To mělo za následek, že podnik měl 

problém s úhradou pohledávek od dlužníků a byl nucen získat finance z jiných zdrojů 

(nejčastěji bankovní úvěry) nebo se dostával do druhotné platební neschopnosti. Dostávají se 

do ní ovšem některé společnosti i dnes, vlivem špatného řízení pohledávek a končí to většinou 

úpadkem nejen dané společnosti, ale často i obchodních partnerů. Podniky mohou mít 

obrovské výnosy, ale nebudou úspěšné, pokud nebudou mít příjmy. 

Do třiceti dnů od vzniku pohledávky zaplatí stále méně podniků. Průzkum v téměř 10000 

podnicích po celé Evropě ukázal, že celkově byly v důsledku opožděných plateb nebo 

neuhrazení pohledávek odepsány 3,0 % všech obchodních transakcí uskutečněných v roce 

2013. Tato čísla vycházejí z průzkumu Evropského platebního indexu společnosti Intrum 

Justitia. To se bezpochyby promítá do schopnosti některých podniků udržet si likviditu, 

zaměstnanost a investovat. [1]  

Cílem této práce je analýza řízení pohledávek v průmyslovém podniku. Práce je rozdělena 

do tří částí, z nichž první obsahuje metody řízení pohledávek, následuje část, která řeší 

využívání zajišťovacích instrumentů. Třetí část obsahuje posouzení možností snížení 

pohledávek po splatnosti a nedobytných pohledávek. Hlavními zdroji této bakalářské práce 

byly knihy ze seznamu doporučené odborné literatury. Jedná se o velmi aktuální 

problematiku, která ovlivňuje každý podnik. To je také důvod, proč jsem si toto téma vybral.  
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1 Současné metody řízení pohledávek 

Pohledávky představují práva (nároky) věřitelů vůči jiným subjektům na úhradu 

peněžních prostředků. Jsou součástí aktiv podniku (oběžného majetku). Jedná se o 

majetkovou hodnotu, kterou lze až na výjimky převést na někoho jiného (postoupení 

pohledávky). 

Pohledávka vzniká v okamžiku poskytnutí určitého plnění, případně k datu vystavení 

platebního dokladu nebo již pouhým podepsáním smlouvy. Příčinou vzniku pohledávek je 

tedy časový nesoulad mezi dobou prodeje výkonů a dobou přijetí peněžních prostředků za ně. 

Pohledávka zaniká splněním dluhu, částečným splněním dluhu, započtením pohledávky, 

prominutím dluhu, promlčením dluhu, novací (nahrazení dosavadního závazku závazkem 

novým) nebo fúzí věřitele a dlužníka. 

Pro podniky je samozřejmě výhodnější, když za své produkty dostanou zaplaceno 

v hotovosti, ale konkurenční tlak (obavy, že odběratelé upřednostní jiného dodavatele s 

lepšími platebními podmínkami) je nutí k odkladu platby. Je to způsobeno tím, že u většiny 

produktů a služeb převládá nabídka nad poptávkou. Vznikem pohledávek se podnik zbavuje 

možnosti kapitál investovat jinak a tím rostou náklady obětované příležitosti. Rozhodování o 

prodeji na úvěr (vzniku pohledávek) je ovlivněno mírou rizika. Nevýhoda pro dodavatele je 

v tom, že hrozí nejen riziko nezaplacení pohledávky, ale i nezaplacení DPH, které musí 

podnik odvést státu za odběratele. 

Pohledávky mohou být z obchodních vztahů za odběrateli (za prodej výrobků, zboží, 

poskytnutí služeb), za zaměstnanci (zálohy na pracovní cesty, pokuty), za státem a státními 

institucemi (přeplatky na daních, přeplatky na sociálním a zdravotním pojištění), za 

dodavateli (poskytnuté zálohy), pohledávky ve vztahu ke společníkům, členům družstva 

nebo sdružení a také pohledávky z dluhopisů a půjček (obligace, směnky, atd.). [2] 

Ve výrobních podnicích je většina pohledávek tvořena pohledávkami za odběrateli. Ty se 

dělí dle několika kritérií. Hlavní rozdělení bývá: 1.) krátkodobé (doba splatnosti < 12 

měsíců) nebo dlouhodobé (doba splatnosti > 12 měsíců); 2.) tuzemské nebo zahraniční a 3.) 

pravidelným nebo náhodným odběratelům.  

1.1 Řízení pohledávek 

Termínem řízení pohledávek je vlastně chápáno částečně i řízení vztahu se zákazníkem 

v rámci výnosového cyklu od prověření zákazníka, přijetí objednávky, výroby, expedice, 
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případně vymáhání až po přijetí platby. Snahou je dosažení celkové stability a likvidity 

podniku. Při řízení pohledávek je důležité respektovat dvě stejná pravidla jako při 

investování:  

 Koruna obdržená dnes má větší hodnotu, než koruna obdržená zítra. 

 Bezpečná koruna má větší hodnotu, než riziková koruna. 

Úlohy řízení pohledávek: 

 Stanovení úvěrových limitů vůči odběratelům a jejich monitoring. 

 Kontrola splatnosti pohledávek a následná opatření. 

 Iniciace inkasa, vedení evidence (upomínky, sankce). 

 Správa dat o odběratelích. 

 Určování platebních podmínek objednávek. 

 Kontrola zdrojů informací. 

 Interakce s jinými útvary. 

Pohledávky lze ovlivňovat nejen po celou dobu jejich trvání (dobu splatnosti), ale i před 

vznikem (při dojednání smluvních podmínek) a po splatnosti jak je znázorněno na obrázku 1.  

 

Obrázek 1: Ovlivňováni pohledávek v čase 

Celkově ve vztazích mezi odběrateli a dodavateli je velice důležitým faktorem 

podnikatelská etika (morálka, čestnost, spolehlivost). Dodržování zákonů je pouze 

minimum. Jakékoli porušování morálních pravidel podnikatelskými subjekty, i když jsou 

v mezích zákona, ničí vztahy mezi nimi a nutí dodavatele k větší opatrnosti nebo například 

k použití zajišťovacích instrumentů.  

1.2 Návrh postupu při řízení pohledávek 

Při návrhu metodiky řízení pohledávek se podnik snaží minimalizovat pohledávky po lhůtě 

splatnosti, ale zároveň maximalizovat prodej s co nejnižšími náklady na následné vymáhání 

pohledávek po splatnosti. Proto je nutné navrhnout jasné zásady řízení pohledávek, které musí 
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korespondovat se strategickými cíly podniku. Většinou platí, že čím propracovanější je 

systém řízení pohledávek, tím více peněz i času uspoří. Prioritou podniku by nemělo být 

zvýšení prodeje za každou cenu, proto je vhodné před každým obchodem zjišťovat informace 

o svých odběratelích, jak jsou schopni platit pohledávky, tyto informace vyhodnocovat a z 

nich pak vyvozovat závěry. [3] 

1.3 Analýza informací o odběratelích 

Podniky by měly ovlivňovat pohledávku především před jejím vznikem. Měly by 

analyzovat odběratele a na jejich základě přizpůsobovat podmínky pro jednotlivé odběratele. 

Komplikací mohou být zahraniční odběratelé, protože dostat se k zahraničním zdrojům bývá 

složitější. Často proto podniky využívají služby externích subjektů (např. kompass.com). 

Vždy podnik musí zvážit, zda využití služeb externích subjektů je efektivní v porovnání 

s velikostí transakce, což platí i u tuzemských odběratelů. U menších odběratelů je výhodné 

prověřit je pomocí veřejně dostupných zdrojů na vlastní náklady, u větších je dobré přenechat 

prověřování specializovaným agenturám. 

Informace o obchodních partnerech lze získat z vnitřních a vnějších zdrojů. Významným 

vnitřním zdrojem jsou poznatky o dosavadní platební morálce našeho obchodního partnera a 

zkušenosti s ním.  

Vnější informace se zpravidla dělí na: 

• Kancelářské (administrativní, identifikační) informace, které lze získat z otevřených 

zdrojů (obchodní či živnostenský rejstřík). Mezi ně patří právní forma společnosti, 

rok založení, adresy, telefonní čísla, emailové kontakty, identifikační či registrační 

čísla, bankovní spojení, obor činnosti, jména, tituly a funkce vedoucích 

pracovníků.  

• Kreditní informace, které slouží k analýze solventnosti obchodního partnera. 

Obsahují základní finanční charakteristiky (rozvaha, výkaz zisku a ztrát), 

informace o celkové bonitě společnosti a o zvláštních událostech ve společnosti. 

Získávání těchto informací je náročnější. Některé z nich jsou dostupné ve 

výročních zprávách či v médiích. Z těchto informací nelze přesně posoudit 

platební morálku klienta. Na základě obecných zkušeností jsou však tyto 

informace dostačující pro posouzení možného vzniku rizik. 
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• Bankovní informace jsou informace, které banka shromažďuje o svých klientech. 

Třetí osobě je smí poskytnout jen se souhlasem klienta. Jeho souhlas se 

nevyžaduje jen v případech občanskoprávního řízení nebo trestního stíhání.  

I když má podnik dostatek informací o odběratelích, kteří jsou momentálně spolehliví a 

v dobré finanční situaci, musí neustále kontrolovat zdroje informací. Situace na trhu je 

proměnlivá a je potřeba dynamicky reagovat na změny u odběratelů. [4] 

Zde je doporučená kontrola zdrojů v ČR: 

 Dluhy u zdravotních pojišťoven. 

 Insolvenční rejstřík (justice.cz). 

 Exekuce na daný subjekt či osoby (centrální evidence exekucí). 

 Obchodní a Živnostenský rejstřík. 

 Rejstřík ekonomických subjektů. 

 Monitoring českých deníků a tiskových zpráv. 

 Katastr nemovitostí. 

 Data z ČSÚ a Ministerstva financí. 

 Centrální registr dlužníků České republiky (www.cerd.cz). 

Podniky bývají většinou zčásti nebo úplně závislé na svých pravidelných zákaznících a 

proto k nim musí být shovívavější a uplatňovat jiné podmínky než u náhodných. Je 

doporučené rozdělit odběratele do skupin a pro každou skupinu pak přiřadit jiné podmínky a 

nástroje jištění. U pravidelných odběratelů musí existovat individuální přístup, abychom 

vlivem zbytečných sankcí, např. za menší zpoždění platby, nepřicházeli o důležité zákazníky.  

1.4 Hodnocení bonity odběratelů a jejich rozdělení do skupin 

Po zjištění všech žádoucích informací je důležité tyto údaje správně interpretovat a 

následně vyhodnotit. V první řadě podniky provádí hodnocení bonity odběratelů. Odběratelé 

se rozdělují do několika bonitních skupin dle mnoha kritérií jako je schopnost splácet 

závazky, velikost zakázek, platební disciplína, ziskovost, stabilita, počet a opakovanost 

dodávek. Název bonitní skupiny se používá z důvodu využití bonitních a bankrotních modelů, 

kterými můžeme porovnat ukazatele a výsledky finančních analýz jednotlivých podniků. Při 

rozřazování se také využívá jednoduché bodovací metody či rozdělení podle Paretova 

pravidla, kde přibližně 20% odběratelů přináší většinu tržeb. V bodovací metodě jde o 

obodování vybraných kritérií a určení jejich váhy. Významnost kritérií a bodování závisí na 

subjektivním ohodnocení.  
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Toto rozdělení do bonitních skupin je momentálně nejrozšířenější varianta řízení 

pohledávek s minimální potřebou manažerských, rozhodovacích či matematicko-statistických 

metod.  

1.5 Určení přístupu k jednotlivým skupinám odběratelů 

Po rozřazení odběratelů do určitého počtu skupin musí podnik subjektivně rozhodnout, jak 

na ně bude pohlížet a stanovit způsob řízení jejich pohledávek: platební podmínky, maximální 

výše obchodního úvěru a podmínky jeho poskytnutí (délka splatnosti, platební a zajišťovací 

instrumenty), přístup k inkasu nebo postupy řešení pohledávek po splatnosti.  

V nejlépe hodnocených skupinách budou odběratelé, o kterých má podnik dostatek 

informací, a které nemají problém s platbami nebo jen velmi výjimečně. Také odběratelé, se 

kterými má podnik výbornou zkušenost, a jsou s ním v nejbližší spolupráci. Tato skupina 

téměř nepotřebuje jištění, anebo jen výjimečně pokud se jedná o zahraniční partnery.  

Dalšími skupinami budou odběratelé se slušnou platební morálkou, o kterých ale nemá 

podnik k dispozici příliš informací nebo odběratelé s finančními problémy dočasného 

charakteru. V této skupině by měl podnik využít u části pohledávek některou z forem jištění. 

Například se pojistit, občas vyžadovat zálohu nebo využít služeb faktoringových společností 

(řešeno v další části). Vhodné je také stanovit úvěrový limit, který nesmí suma pohledávek 

odběratele překročit. 

Poslední skupiny by měly být pro podniky se špatnou platební morálkou, se kterými má 

podnik špatnou zkušenost. Také odběratelé, o kterých podnik nemá informace, komunikace 

s nimi je na špatné úrovni, odběratelé mající velké dluhy nebo ti, kteří jsou v konkurzu či 

exekuci. U všech těchto odběratelů by rozhodně měl dodavatel vyžadovat placení v hotovosti, 

zvážit odmítnutí zakázky nebo najít nejvýhodnější formu jištění ze všech možností uvedených 

v druhé části práce. 

1.6 Využití reálné hodnoty pohledávky pro jednotlivé skupiny odběratelů 

Pohledávky jsou v účetnictví zachyceny v nominálních hodnotách v okamžiku zaevidování 

a není u nich respektována rizikovost a možné budoucí náklady. U jednotlivých skupin lze 

využít vzorce, navrhovaného pro výpočet reálné hodnoty pohledávek a výše očekávaných 

nákladů spojených s pohledávkou. Tyto vzorce lze nastavit do informačního systému podniku 

tak, aby systém upozornil, jestliže bude míra zisku menší než rozdíl mezi nominální a reálnou 

hodnotou, protože pokud nemá být pohledávka ztrátová, musí platit „míra zisku ≥ nominální – 

reálná hodnota“. [3] 
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1.7 Sledování a hodnocení procesu řízení pohledávek 

Je nutné provádět pravidelný reporting a monitoring stavu pohledávek a přehodnocování 

odběratelů. Kontrolovat dodržování metodiky a přístupu k daným skupinám. Také je důležitá 

komunikace mezi zaměstnanci, sdílení zkušeností a posuzování efektivity dané metodiky, 

případně její změny. [5] 

Nelze vytvořit univerzální metodiku použitelnou pro každý podnik. Jednotlivé podniky 

podle svých cílů, zkušeností a preferencí musí postupovat při vytváření své konkrétní 

metodiky odlišně – závisí to na velikosti podniku, strategických cílech, oboru podnikání apod.  

2 Možnosti využívání zajišťovacích instrumentů pohledávek 

Prodej výkonů na fakturu nebo smlouvu (poskytování obchodního úvěru) je spojeno s 

rizikem nezaplacení (jak už bylo zmíněno v předešlých částech), proto by měl podnik 

požadovat různé formy zajištění, které by vedly k uspokojení pohledávky v případech, kdy 

dlužník svůj dluh nesplní včas. Problematika zajišťovacích instrumentů je rozsáhlá, ale je 

důležité, aby podnik volbě mezi různými způsoby zajištění věnoval patřičnou pozornost. 

Prostředky k zajištění pohledávek plní současně několik funkcí:  

• preventivní: upozorňuje zákazníka na následky, čímž ho může motivovat k zaplacení, 

• zajišťovací: zvyšuje právní jistotu věřitele, že zajištěná pohledávka bude uspokojena, 

• uhrazovací: umožňuje při nesplnění závazku použití náhradního způsobu uspokojení.  

V mnoha podnicích zatím převládá orientace až na vymáhání pohledávek. Podniky často 

nedoceňují, jaké efekty jim přinese preventivní jištění pohledávek, jejichž náklady mohou 

ovlivnit a předvídat na rozdíl od nákladů na vymáhání, které se jen těžko určují z režijních 

nákladů. V následujících bodech jsou uvedeny instrumenty k zajištění pohledávek. 

2.1 Smlouva 

Pro případné vymáhání pohledávek je důležité, jaký je obsah smlouvy, dodací a platební 

podmínky. Právnické osoby musí být označeny ve smlouvě tak, jak jsou vedeny v obchodním 

rejstříku, včetně právní formy, která vypovídá o ručení za závazky společnosti. Je nutné 

ověřit, zda je osoba podepisující kupní smlouvu oprávněna k tomuto úkonu, případně si 

vyžádat předložení plné moci. Ve smlouvě musí být také jasně definován předmět smlouvy, 

datum splatnosti a způsob úhrady (hotově, převodem). Dodavatel se snaží dobu splatnosti 

určit co nejkratší, avšak odběratelé vyžadují delší dobu splatnosti. Novela obchodního 
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zákoníku, která platí od 1. 7. 2013 udává, že pokud si strany smluvně nestanoví splatnost 

pohledávek, platí povinnost zaplatit do 30 dnů. Nastavení lhůt splatnosti je důležitou součástí 

při řízení cash flow. Při jakékoliv změně smlouvy je nutné sepsat písemný dodatek, se kterým 

musí souhlasit všechny zúčastněné strany. Smlouva může obsahovat i jiné náležitosti jako je 

rozhodčí doložka, která určuje jak postupovat při nezaplacení nebo doložka o výhradě 

vlastnictví, kde se stanovuje okamžik nabytí vlastnického práva (např. až po převzetí). Pokud 

exportér sjedná rozhodčí doložku, tak díky Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích 

nálezů (Newyorská úmluva) je možné rozhodčí nález z České republiky vykonat v 

kterémkoliv ze 149 států, které jsou jejími smluvními státy. Český exportér tedy může 

rozhodčí nález odeslat a požádat o jeho výkon národní soudy v kterémkoliv státě, kde má 

dlužník svůj majetek.  

2.2 Záloha 

Formou zálohy bývá placena část smluvené ceny dodávky předem. Výše zálohy není dána 

žádným přepisem a závisí tedy jen na dohodě mezi dodavatelem odběratelem.  

2.3 Pojištění pohledávek 

Rozsah pojištěných pohledávek je v Česku stále proti běžné praxi v Evropě docela nízký. 

Přestože řada podniků má s neplatiči špatné zkušenosti, pojištění pohledávek některé podniky 

považují za zbytečný náklad. Výše pojistného závisí na mnoha okolnostech, jako je obor 

podnikání, teritorium, velikost podniku a pojištěný rozsah. [6] 

Pojistné plnění nastává až ve chvíli, kdy uplynula doba splatnosti pohledávky a takzvaná 

karenční lhůta. Ta je stanovena pojistitelem a v České republice se obvykle pohybuje mezi 5 

až 12 měsíci po datu splatnosti. Během této karenční lhůty mohou být pohledávky vymáhány. 

Pokud nedojde k jejich uhrazení ani během vymáhání, nastává pojistné plnění. Často bývá 

součástí pojištění také vymáhání pohledávky, tudíž náklady na vymáhání jsou ve většině 

případů plně nebo z velké části hrazeny pojišťovnou. [7] 

Pohledávky si podniky často pojišťují hlavně pokud jde o pohledávky ze zahraničního 

obchodu, protože při obchodování se zahraničím vzniká spousta rizik. I v ekonomicky 

stabilních zemích, jako jsou např. USA, Francie, Německo, Velká Británie je bankrot velmi 

častým jevem. V současné době existuje mnoho společností v ČR, které se zabývají 

pojištěním plateb. Nejznámější jsou společnosti EGAP, ČESCOB, GERLING, ATRADIUS, 

COFACE a KUPEG. Uvedení pojistitelé zpravidla disponují rozsáhlými databázemi, tudíž 

jsou schopni posoudit téměř každého odběratele. 
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2.4 Zástavní právo 

Jedním ze zajišťovacích prostředků je také zástavní právo. Účastníky právního vztahu jsou 

zástavní věřitel a zástavní dlužník či zástavce. Ve smlouvě musí být určen předmět zástavního 

práva a zajišťovaná pohledávka. Předmětem zástavy může být věc movitá i nemovitá, cenný 

papír či pohledávka. 

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky tím, že v případě včasného nesplnění je 

zástavní věřitel oprávněný domáhat se uspokojení z věci zastavené. Toto právo má i 

v případě, kdy dlužník prohlásí, že pohledávku nezaplatí. K téže pohledávce může vzniknout 

více zástavních práv, pak se přednostně uspokojí zástavní právo svým vznikem nejstarší.  

Pokud není pohledávka řádně a včas splněna, je zástavní věřitel oprávněn zastavenou věc 

prodat ve veřejné dražbě. Zastavený cenný papír pak může prodat prostřednictvím 

obchodníka s cennými papíry. O zamýšleném výkonu zástavního práva je zástavní věřitel 

povinen předem informovat zástavce a dlužníka. Pokud výtěžek z prodeje převyšuje hodnotu 

zajištěné pohledávky, je povinen zástavní věřitel vydat dlužníkovi přebytek. 

2.5 Zadržovací právo  

Zadržovací právo slouží k zajištění peněžité pohledávky movitostí dlužníka. Oprávněný 

subjekt má možnost zadržet věc až do uspokojení své pohledávky. Oprávněný, který zadržel 

věc, je povinen se o ni starat, opatrovat ji a chránit před poškozením, ztrátou a zničením. Na 

základě zadržovacího práva má věřitel při insolvenčním řízení nebo výkonu soudního 

rozhodnutí právo na přednostní uspokojení ze zadržované věci před jinými věřiteli i 

zástavním věřitelem. 

2.6 Zajišťovací převod práva 

Zajišťovací převod práva je charakterizován jako dočasný převod práva mezi věřitelem a 

dlužníkem. Jde o převod s rozvazovací podmínkou, že po splnění dluhu se právo převedené 

věci vrátí zpět k dlužníkovi. 

Postavení věřitele je tak nutno přirovnat spíše k postavení zadržovacího věřitele než k 

postavení vlastníka převedené věci. Převedeno může být jakékoliv právo, které je svou 

podstatou převoditelné (nejčastěji jde o pohledávku vůči třetí osobě, cenné papíry, movitosti, 

nemovitosti). Nelze převést právo svou podstatou nepřevoditelné, např. právo autorské. 

Zajištění spočívá v tom, že v případě nesplnění závazku bude věřitel uspokojen s 

převedeného práva. Převod práva k zajištění pohledávky se uskutečňuje na základě smlouvy, 
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která musí mít písemnou formu. Pokud není zajištěný dluh zaplacen, tak dlužník předá věřiteli 

vše, co je nutné k plnému výkonu převedeného práva. 

2.7 Ručení, bankovní záruka 

Ručení je zajišťovacím prostředkem, který vzniká mezi věřitelem a třetí osobou odlišnou 

od dlužníka (ručitelem). Tím se snižuje riziko věřitele spojené s návratností jeho pohledávky. 

Za jednu pohledávku se může zaručit jeden nebo více ručitelů. Ručení vzniká na základě 

písemného prohlášení ručitele adresovaného věřiteli (podle obchodního zákoníku), čímž na 

sebe ručitel bere odpovědnost vůči věřiteli, že pohledávku uspokojí, když ji neuspokojí 

dlužník. 

Bankovní záruka je vlastně specifický druh ručení. Bankovní záruka vzniká písemným 

prohlášením banky v záruční listině, že pokud dlužník nesplní závazek, pak jej splatí banka. 

Tento závazek je ze strany banky neodvolatelný. Bankovní záruka by se měla stát přílohou 

kupní smlouvy, kde by měla být uvedena částka bankovní záruky a jaká bude doba platnosti 

záruky. Ta musí být delší, než je splatnost závazku, který je zárukou zajištěn. Za poskytnutí 

záruky banka účtuje závazkovou odměnu, která je diferencovaná podle délky platnosti záruky 

a míry rizika. 

2.8 Dokumentární akreditiv 

Dokumentární akreditiv patří mezi další zajišťovací nástroje. Používá se především v 

zahraničním obchodě. Kupující, na základě ujednání v kupní smlouvě o tomto způsobu 

placení, uzavře smlouvu o otevření akreditivu se svou bankou. Akreditiv obecně představuje 

příkaz kupujícího bance, aby po předložení určitých dokladů, které musí splňovat podmínky 

akreditivu, vyplatila pověřené osobě (prodávajícímu) určený peněžní obnos. Těmito 

podmínkami je u dokumentárního akreditivu předání přesně stanovených dokumentů (proto 

akreditiv dokumentární). Tyto dokumenty jsou uvedeny v žádosti o otevření akreditivu (v 

akreditivní listině). Prodávající musí splnit všechny podmínky, aby mohl akreditiv čerpat. 

Požadovanými dokumenty může být např. certifikát o jakosti, faktura, doklady o přepravě 

zboží, skladištní list, silniční nákladní list, železniční nákladní list, letecký nákladní list. [10] 

Veškeré podmínky a lhůty akreditivu musí být dojednány při uzavírání kupní smlouvy 

mezi obchodními partnery. Při použití akreditivu banka zastává roli prostředníka mezi 

prodávajícím a kupujícím. Na základě dohody kupující požádá svou banku o vystavení 

akreditivu. Banka kupujícího oznámí buď přímo prodávajícímu, nebo jeho bance otevření 

akreditivu, dobu platnosti akreditivu a akreditivní podmínky. 
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2.9 Dokumentární inkaso 

Dokumentární inkaso je také využíváno především v zahraničním obchodě. U 

dokumentárního inkasa je vydání dokumentů odběrateli podmíněno zaplacením – kupující 

zaplatí bance inkasní částku a obdrží inkasní dokumenty. Nejvhodnější je použití v obchodech 

s již zavedenými partnery. Dokumentární inkaso představuje příkaz dodavatele bance, aby pro 

něj vyinkasovala od odběratele plnění proti předání dokumentů. V tomto případě je příkazcem 

dodavatel. 

2.10 Smluvní pokuta 

Smluvní pokuta je jedním z nejvíce využívaných zajišťovacích institutů. Hlavní funkcí 

smluvní pokuty je prevence, kdy pod hrozbou sankcí přiměje věřitel dlužníka k tomu, aby 

dlužník splnil závazek vůči věřiteli řádně a včas. Pokud dlužník primární závazek ve 

stanovené lhůtě nesplní, vznikne mu sekundární povinnost zaplatit věřiteli další plnění. 

Dohoda o smluvní pokutě musí být uzavřena písemně například jako součást smlouvy. 

Podstatnou náležitostí této písemné dohody je určení výše smluvní pokuty nebo alespoň 

způsobu, kterým má být určena. Sjednána může být jak ve formě jednorázové částky, tak ve 

formě procentního úroku za určitý čas prodlení. [8] 

Její konečná výše však musí být přiměřená hlavnímu závazku, pokud by byla nepřiměřená, 

soud by ji z tohoto důvodu nemusel v případném soudním sporu přiznat.  

2.11 Směnky 

Jedním z prostředků využívaných k zajištění pohledávek pro svou jednoduchost a 

zaručenou návratnost (zákon zabezpečuje soudní vymáhání ve zkráceném řízení) je směnka.  

Z hlediska právní teorie je směnka definována jako obchodovatelný cenný papír, 

obsahující zákonem přesně vymezené náležitosti, zejména příkaz výstavce zaplatit 

stanovenou finanční částku, v určitou dobu, na určitém místě a zabezpečující jejímu majiteli 

právo vyžadovat toto plnění od toho, kdo je na směnce podepsaný. Již zmíněné praktické 

využití směnky umožňuje její členění podle různých kritérií.  

Podle toho, kdo směnku vystavuje: 

• směnka vlastní – dlužník, se zavazuje věřiteli, že zaplatí mu nebo oprávněné osobě 

stanovenou sumu v určitý den a určitém místě, 

• směnka cizí – výstavce dává příkaz dlužníku, aby zaplatil výstavci nebo jiné 

oprávněné osobě stanovenou sumu v určitý den a na určitém místě. 
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Podle údaje splatnosti: 

• vistasměnka (musí být zaplacena při tzv. viděné, což je v okamžiku předložení 

dlužníkovi), 

• lhůtní vistasměnka (zaplacení ve lhůtě následující po viděné, která je uvedená na 

směnce), 

• datosměnka (na směnce je uveden čas zaplacení od data vystavení směnky), 

• směnka fixní, denní (uvedení konkrétního dne zaplacení směnky). 

Základní náležitosti směnky 

Směnka je platná za předpokladu splnění náležitostí určených v zákoně. Vztahují se k formě a 

obsahu písemné listiny. Podstatné části u směnky: Označení listiny jako „směnka“. 

Bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžní částku (tzv. směnečnou sumu) v určité měně. 

Jméno toho, kdo má platit, tedy směnečníka. Určení splatnosti směnky (řešeno výše). Údaj 

místa, kde má být placeno. Jméno remitenta, tedy toho, komu se má platit. Datum a místo 

vystavení směnky. Vlastnoruční podpis výstavce pod textem (nestačí razítko, jméno vytištěné 

strojem).  

Směnka je stále jako jistící prostředek pohledávek z obchodního styku využívána jen v 

nepatrném množství případů. Důvodem je také celková nezkušenost obchodníků s uvedenou 

problematikou. V praxi využívají možnosti zajištění pohledávek směnkou zejména velké 

společnosti s dominantním postavením na trhu, kdy odběratel má možnost výběru: buď 

zaplatí hotově nebo přistoupí na jištění směnkou. [9] 

2.12 Faktoring 

Faktoring spočívá v podstoupení krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti. 

Odkup pohledávek provádí specializovaná faktoringová společnost. Faktoringové společnosti 

odkupuji pohledávky, které nejsou většinou jištěny žádným ze zajišťovacích instrumentů. 

Faktoringová smlouva se nejčastěji uzavírá na určité časové období. Faktor odkoupí od 

klienta všechny pohledávky, které splní podmínky faktoringové smlouvy. K postoupení 

pohledávky není potřebný souhlas dlužníka (odběratele). Výjimkou může být případ, kdy je 

mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena dohoda, že je vyloučeno postoupení pohledávky 

nebo musí být postoupení pohledávky dovoleno jen se souhlasem dlužníka. 

Faktor (faktoringová společnost) se smlouvou zavazuje, že bude určitou část pohledávek 

proplácet dodavateli bez ohledu na to, zda odběratel pohledávku skutečně zaplatí. Většinou 
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faktor převezme veškerá rizika za pohledávku. Původní věřitel (dodavatel) odpovídá za 

pohledávku pouze tehdy, jestliže poruší smluvní podmínky (nedodá zboží, dodá vadné zboží). 

Faktoring dává společnostem k dispozici hotovost, kterou potřebují ke své další činnosti. 

Ty potom nemusí mít vázané finanční prostředky v pohledávkách. Faktoring se tedy stává 

alternativním zdrojem financování. Výhodné je použít faktoring při exportu, neboť dodavatel 

nemusí být podrobně seznámen s podmínkami v zemi odběratele. Určitou nevýhodou je, že 

faktor zajišťuje pouze ty obchodní případy, které by zřejmě i bez něj mohly být 

bezproblémové.  Vztahy mezi účastníky při faktoringu můžete vidět na obrázku 2. 

 

Obrázek 2 - Průběh faktoringu 

2.13 Forfaiting 

Forfaitingové společnosti stejně jako faktoringové odkupují od svých klientů pohledávky. 

Od faktoringových společností se liší především tím, že odkupují obvykle pohledávky s delší 

splatností. Dalším významným rozdílem je, že postupované pohledávky musí být nějakým 

způsobem jištěny (např. bankovní zárukou, avalovanou směnkou). Jestliže odběratel 

forfaitingové společnosti nezaplatí, může tato společnost vymáhat plnění na těch osobách, 

které se za kontrakt některým z instrumentů zaručily. [9] 

Vzájemné vztahy, pokud jde o pohledávku jištěnou bankou, jsou na obrázku 3. Výhodou 

je, že převádí měnové, kurzové riziko a také riziko nedobytnosti postupované pohledávky na 

forfaitingovou společnost.  
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Obrázek 3 – Forfaiting 

2.14 Sekuritizace 

Ačkoliv se již sekuritizace provádí od 70. let minulého století, většího významu začala 

nabývat až po roce 2005. 

Sekuritizace spočívá v tom, že místo jedné nebo více pohledávek podnik vytvoří (nejčastěji 

prostřednictvím jiné společnosti) cenné papíry, které prodá investorům. Je možné spojit větší 

množství malých pohledávek s různou dobou splatnosti a s různou bonitou do jednoho celku. 

Původní věřitel touto operací získá peníze, aniž by musel čekat, až mu dlužník zaplatí. Tím 

omezuje riziko svého podnikání. Investor, který si takto zabalené pohledávky koupí, dostane 

o něco vyšší výnos, než kolik slibují třeba vládní obligace. [10] 

U nás zatím pro širší uplatnění této metody nejsou ideální podmínky. Nicméně, některé 

české banky se pokouší využít jejího principu k očištění svých bankovních portfolií. Rychlým 

vyvedením problémových aktiv mimo jejich bilance se snaží předejít tvorbě vysokých 

opravných položek a rezerv. Tento fungující systém však narušil stabilitu světových trhů a 

vyústil ve finanční krizi. 

2.15 Kapitalizace pohledávek 

Jeden ze způsobů jak řešit platební neschopnost je kapitalizace pohledávek. Základem je 

dohoda mezi dlužníkem a věřitelem, že věřiteli nebudou závazky splaceny peněžně, ale že 

věřitel získá majetkovou účast v dlužnické společnosti. Kapitalizace pohledávky je možná jen 
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u pohledávek za právnickými osobami. Z účetního hlediska kapitalizací pohledávky 

rozumíme změnu struktury aktiv v rozvaze věřitele a pasiv v rozvaze dlužníka. Kapitalizací 

pohledávky u věřitele zaniká v účetnictví pohledávka a vzroste mu dlouhodobý finanční 

majetek, majetkové účasti či akcie. Kapitalizaci lze využít jak u pohledávek před splatností, 

tak u pohledávek po splatnosti. [9] 

3 Posouzení možností snížení objemu pohledávek splácených po 

době splatnosti a nedobytných pohledávek. 

Každý podnik by rád měl veškeré pohledávky uhrazeny ve lhůtě jejich splatnosti. Někdy se 

ovšem stane, že pohledávka uhrazená není a podniky by s tím měly počítat. Měly by mít 

vytvořený postup, jak s pohledávkami po splatnosti zacházet. V předchozích kapitolách bylo 

popsáno, jak se jistit před vznikem problémových pohledávek, ale i přes zajištění zůstanou 

občas některé pohledávky nezaplaceny v době splatnosti. 

Dříve, než podnik začne řešit snížení objemu pohledávek po splatnosti, měl by zjistit, co 

vede její zákazníky k neplnění závazků a rozdělit tyto zákazníky do dvou skupin, na ty co: 

 Nemohou platit: nemají dostatek kapitálu pro financování svého hotovostního cyklu 

nebo celého podnikání, nemají přístup k externím zdrojům financování od bank, nebo 

se dostali do druhotné platební neschopnosti vinou svých zákazníků. 

 Nechtějí platit: cítí se silnější vůči věřiteli z důvodu vysoké konkurence nebo 

nedostatečného ošetření vymahatelnosti jeho pohledávky, s úhradou čekají na poslední 

chvíli, zadržené prostředky používají k financování jiných aktivit. Do této kategorie 

mohou patřit i zákazníci pozdržující platby z důvodu, že poskytnuté plnění není 

bezvadné, či reklamace nebyla vyřízena. 

Základním předpokladem úspěšného vymáhání pohledávek je řádně vedená evidence 

pohledávek. Nejdůležitější jsou listiny dokládající vzniklý smluvní vztah, nárok na úhradu 

dlužné částky, identifikace dlužníka, upomínání a celkově stav pohledávky.  Evidence 

pohledávek je důležitá hlavně pro nezmeškání lhůt nebo přehlednost pohledávek a jejich 

časovou posloupnost. Tuto evidenci běžně zajišťují podnikové informační systémy. Pro 

samotné vymáhání pohledávek soudní cestou je však podstatná i existence základních 

dokumentů v papírové podobě v rámci originálních vyhotovení (smlouvy, faktury, 

upomínky). [11] 
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3.1 Vymáhání pohledávek 

Při volení postupu vymáhání a evidence pohledávek má podnik dvě možnosti. Buď se 

pokusí přimět svého dlužníka k zaplacení dlužné částky sám, nebo si najme společnost 

zabývající se vymáháním pohledávek a svěří mu svoji pohledávku k řešení. 

Nejjednodušším a nejrychlejším způsobem vymáhání pohledávek je vzájemná dohoda 

mezi věřitelem a dlužníkem o úhradě pohledávky mimosoudní cestou a její následné plnění 

ze strany dlužníka. Jestliže se věřiteli nepodaří uzavřít s dlužníkem dohodu, nebo po uzavření 

dohody ji následně dlužník neplní, nezbývá věřiteli, než vymáhat pohledávku soudní cestou. 

3.1.1 Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou 

Jedním z efektivních způsobů řešení pohledávek je mimosoudní vyrovnání, které 

nezatěžuje smluvní strany soudními poplatky, případnými průtahy v soudním řízení a náklady 

za poskytování právních služeb.  

V podnikové praxi se nejčastěji postupuje tak, že nejprve podnik sám zkouší kontaktovat 

(telefonicky, písemnou formou, osobně) dlužníka, upomíná ho a zjišťuje důvody opoždění 

platby. 

 Telefonický kontakt se využívá především u společností, které mají větší počet 

zákazníků s nižšími objemy pohledávek. Je méně nákladný a za celkem krátkou dobu 

odhalí nebo vyřeší mnoho problémů. Náročnější problémy vyžadují spíše osobní 

jednání. 

 Osobní kontakt vykazuje lepší výsledky než telefonické jednání. Na druhé straně je 

tento způsob nákladnější, co se týče času a cestovních nákladů. Proto osobní kontakt 

používáme při větším objemu pohledávek. Všechny dohody při osobním setkání by 

měly být potvrzeny písemně včetně uznání dluhu. Tyto dokumenty mohou hrát 

významnou roli při soudním řízení. 

 Písemné upomínky mají spíše dokumentační úkol před zahájením soudního 

vymáhání. Jestliže však mají vhodnou formu, v upomínce jsou navrhovány způsoby 

řešení a případný další postup při neuhrazení, mohou přimět odběratele k zaplacení. 

Pokud selžou snahy podniku o úhradu, často se využívá specializovaných společností 

zabývajících se mimosoudním inkasem pohledávek (vymáhacích agentur). Solidní společnosti 

nepožadují po klientovi žádné poplatky ani zálohy předem, ale pouze provizní odměnu z 

vymožené částky, která je daňově uznatelným nákladem. Některé z těchto společností nabízejí 

celkovou správu portfolia pohledávek, zajišťování písemného, telefonického upomínání a 
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osobní návštěvy. Pomocí jejich rozsáhlé databáze také vyhledávají další obchodní partnery 

dlužníka, kteří mohou odkoupit pohledávku a následně provést její vzájemné započtení.  

Započtení pohledávky 

V případě, že věřitel s dlužníkem mají vzájemné pohledávky stejného druhu, zaniknou 

započtením, a to do té výše, do které se vzájemně kryjí. Prvním z předpokladů započtení je 

existence pohledávek mezi účastníky, kteří si jsou vzájemně věřitelem a dlužníkem. K 

započtení pohledávek dojde na základě projevu vůle jedné strany, tj. oznámením 

adresovaným a doručeným druhé smluvní straně. [12] 

Uznání závazku a splátkový kalendář 

Pokud pohledávka není uhrazena včas, může věřitel řešit pohledávku smírnou cestou, a to 

tak, že dlužník uzná svůj závazek. Následně sjedná věřitel s dlužníkem splátkový kalendář, na 

základě kterého dlužník svůj závazek ve sjednaných splátkách uhradí. Pro dlužníka, který se 

dostal do finančních potíží, je snazší zajistit nižší částky. 

Rozhodčí řízení 

V dnešní době je rozhodčí řízení hojně využívané pro jeho rychlost řešení problémů. Obě 

strany si zvolí třetí neutrální stranu, která provede řízení a vydá závazné rozhodnutí. Jsou dva 

typy rozhodčího řízení. První je „ad hoc“, kdy se obě strany dohodnou na rozhodcích 

(rozhodců musí být lichý počet). Jako druhá varianta řízení se nabízí institucionální forma 

řízení, která je v praxi využívanější než metoda ad hoc. Při institucionálním řízení je rozhodčí 

řízení vedeno zvoleným rozhodčím soudem. Rozhodci vedou rozhodčí řízení tak, aby bez 

zbytečných formalit byl zajištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu. 

Nedohodnou-li se strany jinak, je řízení před rozhodci ústní. Výhodou je neveřejnost a nižší 

náklady. Řešení sporných pohledávek tímto způsobem je podmíněno vložením tzv. rozhodčí 

doložky již do smlouvy, anebo dohodou obou stran.  

Rozhodčí řízení končí vydáním rozhodčího nálezu nebo vydáním usnesení v případech, 

kdy se nevydává rozhodčí nález.  

3.1.2 Vymáhání pohledávek soudní cestou 

V případě, že selžou veškeré mimosoudní pokusy věřitele o úhradu ze strany dlužníka, 

dochází k vymáhání pohledávky soudní cestou, tzn. formou státního donucení. Jsou to 

všechny úkony od podání žaloby až po výkon soudního rozhodnutí, včetně přihlášení 

pohledávky do exekučního řízení, případně podání návrhu na prohlášení konkurzu na 
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majetek dlužníka a účast v tomto řízení. Z důvodu kvalifikované právní pomoci ve věci 

podání žaloby je vhodné, aby se věřitel nechal zastupovat právním zástupcem (advokátem). 

Vznikají zde náklady, a to soudní poplatek a náklady spojené s právním zastoupením. 

Soudní řízení pro občanskoprávní i obchodní vztahy je upraveno občanským soudním 

řádem. Jsou jím upravena práva a povinnosti účastníků soudního řízení i postup soudů v 

tomto řízení.  

Soudní řízení 

Toto řízení začíná podáním žaloby. Žaloba se podává písemně nebo ústně. Písemné 

podání se může podávat v listinné nebo elektronické podobě. Jestliže situace vyžaduje, aby 

poměry účastníků byly předběžně a dočasně upraveny, může být ještě před zahájením 

soudního řízení nebo v jeho průběhu, podán návrh na vydání předběžného opatření. Tento 

institut slouží k tomu, aby poměry účastníků byly prozatím upraveny, je-li zde důvodná 

obava, že by mohl být ohrožen soudní výkon rozhodnutí.  

V rámci přípravy jednání soud zkoumá splnění podmínek řízení, tj. zda označení 

účastníci mají způsobilost být účastníky řízení, zda právní zástupce doložil plnou moc, zda 

žaloba obsahuje všechny potřebné dokumenty a žalobce uhradil soudní poplatek. Poté soud 

doručí žalobu ostatním účastníkům řízení do vlastních rukou. [13] 

Bez nařízení jednání, tedy ve zkráceném řízení, soud na základě návrhu žalobce může 

vydat platební rozkaz. V platebním rozkazu žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení 

platebního rozkazu žalobce zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení, nebo aby v 

téže lhůtě podal odpor k soudu, který platební rozkaz vydal. V případě, že platební rozkaz 

není doručen žalovanému, nebo byl proti platebnímu rozkazu žalovaným podán včas odpor, 

soud usnesením platební rozkaz zruší a nařídí jednání. Nevydá-li soud platební rozkaz vůbec, 

nařídí jednání také. Poté, co proběhne jednání, vydá soud rozsudek. Po doručení rozsudku 

účastníkům řízení mají účastníci právo podat odvolání. 

Úspěchem podniku v soudním řízení ovšem někdy celá etapa vymožení pohledávky 

nekončí. Lze konstatovat, že pravomocné rozhodnutí soudu o povinnosti dlužníka zaplatit 

pohledávku včetně dalších poplatků (úroky z prodlení, náklady soudního řízení) ještě 

neznamená, že dlužná částka bude uhrazena. K prosazení vůle soudu napomáhají exekutorské 

úřady. [14] 
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Exekuční řízení 

Nabude-li platební rozkaz účinku pravomocného rozsudku, má navrhovatel možnost 

zažádat příslušný soud o provedení exekuce. Výhodou platebního rozkazu je skutečnost, že 

zajišťuje navrhovateli (věřiteli) nepromlčitelnost pohledávky na dobu 10 let. Vymáhání 

pohledávek tímto způsobem se řídí exekučním řádem, který je dán zákonem. Exekutor může 

začít provádět exekuci až tehdy, udělí-li mu exekuční soud pověření k jejímu provedení. Na 

základě rozhodnutí soudu exekutoři zpeněží majetek dlužníka a ze získaných prostředků 

uspokojí pohledávky věřitele. Před exekucí musí mít v ruce věřitel pravomocný platební 

rozkaz, rozsudek nebo rozhodčí nález. Od roku 2001 je možné využít služeb soukromého 

exekutora. 

Exekuci lze provést jen způsoby uvedenými v exekučním řádu. Způsob, jakým se exekuce 

provede, určí exekutor. 

Exekuci, která ukládá zaplacení peněžité částky lze provést: 

 srážkami ze mzdy a jiných příjmů,  

 přikázáním pohledávky,  

 prodejem movitých věcí a nemovitostí,  

 prodejem podniku,  

 zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech.  

3.1.3 Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení 

Pokud je odběratel v insolvenčním řízení, pak je nutné přihlásit pohledávku u 

insolvenčního soudu ve lhůtě stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou 

podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním 

řízení neuspokojují. Přihlašují se i pohledávky, které již byly uplatněny u soudu, jakož i 

pohledávky, které jsou vymáhány výkonem soudního rozhodnutí nebo exekucí. Přihlášku 

pohledávky, která je podána u jiného než insolvenčního soudu postoupí tento soud neprodleně 

soudu insolvenčnímu. 

Zákon o úpadku (insolvenční zákon) upravuje řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka 

tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem 

nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových 

věřitelů.  

Způsobem řešení úpadku nebo hrozícího úpadku dlužníka v insolvenčním řízení se rozumí  

konkurs, reorganizace podniku nebo oddlužení (není-li dlužník podnikatelem). 
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3.1.4 Nelegální vymáhání pohledávek 

Pohledávka může být vymáhána prostřednictvím subjektů, které se na tuto problematiku 

specializují. Nejedná se ovšem o exekutory, ale o soukromé společnosti nebo živnostníky, 

kteří se všemi dostupnými právními, ale především administrativními úkony snaží pro svého 

klienta dlužnou částku od dlužníka vymoci. Stává se, že se některé společnosti, zabývající se 

vymáháním, uchýlí k nezákonným prostředkům. Použijí násilí, vniknou do bytu dlužníka bez 

jeho souhlasu za účelem vymáhání pohledávky, odnesou si nějakou cennou věc proti vůli 

dlužníka, zničí či poškodí nezaplacený předmět nebo zadrží dlužníka proti jeho vůli. Těmto 

nelegálním prostředkům vymáhání pohledávek by se měly podniky rozhodně vyhnout. 

3.2 Postoupení (prodej) pohledávky 

Na základě různých nabídek a poptávek je možno prodat pohledávku. Věřitel musí počítat 

s tím, že nedostane celou částku, jen určitou procentuální část. Pokud jde o nedobytnou 

pohledávku, je malá pravděpodobnost jejího zakoupení.  

Věřitel může svou pohledávku postoupit jinému věřiteli, aniž by dlužník souhlasil (pokud 

není ve smlouvě jinak). Postoupení pohledávky se provádí písemnou smlouvou. Postoupení 

pohledávky je postupitel povinen dlužníkovi oznámit. Dlužník je oprávněn se dožadovat 

prokázání smlouvy o postoupení.  

Pokud společnost odkoupí pohledávku, řeší ji nadále jako svoji. Není však lehké určit cenu 

pohledávky.  

Ohodnocení je závislé na několika faktorech: 

 Stáří pohledávky – čím rychleji se rozhodne podnik pohledávku prodat, tím vyšší 

částku za ni dostane. Doporučená doba je 45 - 60 dní ode dne splatnosti. 

 Hodnotě pohledávky – nižší pohledávky jsou snadněji vymahatelné. 

 Bonitě dlužníka. 

 Jaké kroky byly z věřitelovy strany již provedeny – pokud se věřitel již pokoušel 

vymoci pohledávku a nepovedlo se mu to, má pohledávka nižší cenu. 

3.3 Prekluze, promlčení pohledávek 

Prekluze 

Pojem prekluze vyjadřuje zánik pohledávky v důsledku neuplatnění práva, které bylo třeba 

uplatnit v určité době, a tato doba uplynula. Pokud by dlužník prekludovaný dluh uhradil, 

byla by tato skutečnost posuzována jako plnění bez právního důvodu a jednalo by se ze strany 
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věřitele o bezdůvodné obohacení. Dlužník by se mohl domáhat vrácení plnění.  Prekludované 

právo nelze uplatnit u soudu. K prekluzi dochází jen v případech stanovených zákonem, v 

jiných případech se uplatňuje promlčení. [13] 

Promlčení 

Obecně dochází k promlčení uplynutím určité doby. Někdy je prekluze práva zaměňována 

s promlčením, ovšem v tomto případě právo nezaniká, ale dochází k jeho oslabení. V případě, 

že promlčecí doba skutečně uplynula a povinný vznese námitku promlčení, je toto právo 

nevymahatelné, soud je nemůže přiznat. Jestliže dlužník promlčenou pohledávku zaplatí, má 

se za to, že platil existující dluh a nemůže se domáhat vrácení zaplacené částky. 

Promlčecí doba je stanovena zákonem. Pro vztahy, které jsou upraveny dle občanského 

zákoníku, platí tříletá promlčecí doba, pro vztahy upravené dle obchodního zákoníku je to 

čtyřletá promlčecí doba. Smluvní strany nemohou uzavřít dohodu o kratší nebo delší 

promlčecí lhůtě, než je lhůta stanovená zákonem. Promlčenou pohledávku není možné daňově 

optimalizovat ani tvorbou zákonné opravné položky, ani daňově účinným odpisem.  

3.4 Opravné položky k pohledávkám 

3.4.1 Účetní opravné položky k pohledávkám 

Pohledávka je majetkem, který průběhem doby postupně ztrácí svoji původní účetní 

hodnotu vinou nejistoty proplacení a to tím rychleji, čím více se prodlužuje doba, která 

uplynula od splatnosti pohledávky. Podle zásady věrného zobrazení kombinované se zásadou 

opatrnosti je nutné na toto snížení hodnoty pohledávky reagovat. Nástrojem k tomuto snížení 

hodnoty pohledávky je tvorba účetní opravné položky. Když dojde k zániku pohledávky, 

opravná položka se zruší. V praxi se výše opravných položek k pohledávkám obvykle řeší 

vnitropodnikovými pravidly tvorby, které jsou dány vnitřní účetní směrnicí.  

3.4.2 Zákonné opravné položky k pohledávkám 

Přecenění pohledávek pomocí daňových opravných položek způsobuje zvýšení daňově 

uznatelných nákladů a tudíž i změnu hospodářského výsledku. Aby nedocházelo k 

úmyslnému snižování zisku, tak jsou stanoveny podmínky, za kterých je možno opravné 

položky vykázat jako náklad snižující základ daně. Základní podmínkou je, aby pohledávka 

nebyla promlčena. Pro tvorbu daňově účinných opravných položek je třeba aktivní vymáhání 

u soudních či jiných řízení. Pokud nejsou pohledávky přihlášeny do řízení, pak je možné 

uznat pouze 20% hodnoty pohledávky. Legislativa opravných položek je velmi proměnlivá.  
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3.5 Odpisy pohledávek 

Pohledávku lze odepsat pouze v případě, že je skutečně nedobytná. Odepisuje se ze dvou 

různých pohledů a to z účetního (nedaňového) a daňového.  

3.5.1 Účetní odpis pohledávky 

Pohledávka může být odepsána na základě rozhodnutí účetní jednotky, pokud usuzuje, že 

vymáhání pohledávky je neefektivní nebo je tato šance malá. Účetní odpisy pohledávek se 

používají například u pohledávek nevýznamné hodnoty. 

3.5.2 Daňový odpis pohledávky 

Daňový odpis je poslední šance, jak může podnik alespoň částečně vyrovnat ztrátu z 

nedobytné pohledávky a nemuset platit daň z příjmu, který ve skutečnosti neměl. Odpis 

pohledávek má jasné zákonné podmínky, bez kterých nelze odpis provést. Provést odpis 

pohledávky může v případě, že má na předmětnou pohledávku vytvořen dostatečný objem 

opravných položek a splněny předpoklady pro odpis z následujících důvodů:  

• Nedobytnosti - pohledávka je považována za nedobytnou v případě, že vymáhání 

pohledávky na klientovi bylo neúspěšné a že byly vyčerpány veškeré možnosti 

řešení uspokojení pohledávky (neúspěšnost realizace zajištění pohledávky, 

neúspěšný soudní proces). 

• Neprůkaznosti - pokud nelze prokázat, že pohledávka trvá, nebo nelze prokázat její 

výši a není ani podklad pro to, aby soud nebo jiný příslušný orgán určil její výši.  
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Závěr 

Přes stále zvyšující se úroveň hospodářství, zkvalitňování právního rámce, růst 

ekonomické gramotnosti a velký počet zajišťovacích instrumentů se stále některé výrobní 

podniky nedostatečně brání před pohledávkami po splatnosti. Jsou nespokojeny s velkým 

objemem vázaných prostředků v pohledávkách a nedokážou optimalizovat řízení pohledávek 

bez využití externích společností. 

Vzrůstá počet podniků spojujících se do větších struktur a vznikají dodavatelsko-

odběratelské řetězce (strategické aliance, síťové organizace), kde hlavním zájmem je 

prosperita, finanční stabilita podniků v řetězci a jejich kooperace. Systém řízení pohledávek je 

tudíž propracovanější, výhodný pro všechny subjekty a snižuje se riziko řetězové reakce 

platební neschopnosti. Střední a malé podniky, které mají malou šanci na získání provozního 

úvěru pro běžné provozní financování a udržení likvidity v době, kdy odběratelé neplatí, je 

propojení do síťové organizace ideální řešení. 

Tématem této práce je problematika řízení pohledávek ve výrobním podniku. První část 

práce obsahuje charakteristiku základních pojmů, okolnosti vzniku či zániku pohledávek, 

rozdělení pohledávek, úlohy související s řízením pohledávek, současné metody řízení 

pohledávek a obsahuje také návrh přístupu ke skupinám odběratelů. V druhé části jsou řešeny 

možnosti využití zajišťovacích instrumentů ke snížení rizika nezaplacení pohledávek. Třetí 

část práce posuzuje možnosti snížení objemu pohledávek po splatnosti a nedobytných 

pohledávek. 
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