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Abstrakt 

Diplomová práce je zaměřena na zvýšení účinku systému řízení pohledávek ve společnosti 

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 

Teoretická část se zabývá obecným popisem finančních pohledávek a návrhem metodiky 

procesu řízení pohledávek. 

Praktická část se zabývá vývojem pohledávek ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 

v letech 2011 až 2013. Popisuje současný stav řízení pohledávek, vznik pohledávek a způsoby 

zajištění a vymáhání pohledávek.  

Závěrečná část diplomové práce identifikuje příčiny vzniku pohledávek.  

Tyto výsledky jsou použity k vytvoření návrhu za účelem zlepšení a zefektivnění systému 

řízení pohledávek.  

Klíčová slova: pohledávka, vznik pohledávky, zajištění, vymáhání, zánik. 

Abstract 

This master thesis deals with focuses on improving the claim management process in Skoda 

Praha Invest s.r.o. 

The theoretical part covers a general description of the financial claims and a proposal 

of claim management process methodology. 

The practical part deals with the development of claims in Skoda Praha s.r.o. in years 2011 

to 2013. It describes the current state of claim management and the creation of claims as well 

as the way how the claims are secured and recovered. 

The final part of the master thesis identifies the causes of creating claims. These outcomes are 

used to create a proposal for an improved and more efficient claim management system  

Keywords: claim, the creation of claims, secure, recovery, termination. 
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1 Úvod 

Pohledávky byly, jsou a pravděpodobně budou věčným tématem pro každý podnikatelský 

subjekt. Neboť jsou to právě pohledávky, které zásadním způsobem ovlivňují  podnik, jeho 

cash flow, finanční a majetkovou stabilitu. Bohužel v dnešní době existuje mnoho 

podnikatelů, kteří, většinou již při podpisu smlouvy, považují dohodnutou částku 

za jednoduše dostupný úvěr, který nebudou platit. A současná právní legislativa jim v tom 

nijak nebrání. Podnikatelé (věřitelé) jsou pak nuceni domáhat se svého práva drahou 

a zdlouhavou cestou prostřednictvím soudů, právníků, exekutorů či specializovaných agentur. 

A nelze jednoznačně konstatovat, že tento soud skončí pro věřitele pozitivně.  

Začínající podnikatel by si měl uvědomit, s jakými riziky do podnikání vstupuje, s kým bude 

obchodovat, a jak bude dbát na prevenci. Existuje mnoho způsobů a pravidel, která vedou 

k minimalizaci rizika nesplacení pohledávek. Především si ověřit, před samotným 

navazováním kontaktů  s obchodním partnerem, jeho spolehlivost, naformulovat 

si např. vlastní text smlouvy, platební podmínky a rovněž podmínky jištění závazku.  

Je tedy velmi důležité věnovat pohledávkám mimořádnou pozornost a snažit se je řídit 

a usměrňovat co nejefektivněji. Často je totiž řízení pohledávek mylně chápáno jako jejich 

vymáhání.  

Hlavním cílem této diplomové práce je vytvořit návrh na zvýšení účinku systému řízení 

pohledávek. Na základě informací z teoretické části se pokusí o aplikaci těchto poznatků 

na konkrétní podnik. 

1.1 Struktura práce 

Diplomová práce je zaměřena na proces řízení pohledávek. Je rozdělena na část teoretickou 

a praktickou. Teoretická část se zabývá pohledávkami, které objasňuje obecně, dále pak 

z právního, účetního a daňového hlediska. Rovněž popisuje proces řízení pohledávek, 

tzv. Credit risk, a nabízí obecný návrh k vytvoření metodiky procesu řízení pohledávek. 

Praktická část se zabývá ekonomicko-technickou charakteristikou společnosti 

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o., popisuje její ekonomický vývoj, současný systém řízení 

a vývoj pohledávek v letech 2011 až 2013. Dále se zabývá vznikem pohledávek a způsoby 

zajištění a vymáhání pohledávek v této společnosti. V závěru práce jsou na základě zjištěných 

výsledků současného řízení a prostřednictvím provedené analýzy vytvořeny návrhy. 
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2 Charakteristika pohledávek 

Tato kapitola je zaměřena na charakteristiku pohledávek obecně, poté z hlediska právního, 

účetního a daňového. Zaměřuje se na důvody vzniku pohledávek, způsobu jejich zajištění, 

a zánik, opravné položky a odpisy pohledávek. 

2.1 Právní úprava pohledávek 

Pohledávku právně vymezuje § 1721 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který 

charakterizuje pojem „pohledávka”, její vznik, zánik či možnosti zajištění pohledávky. [25]  

Problematika pohledávek je řešena také v těchto zákonech: 

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

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

 zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu. 

2.1.1  Vymezení pojmu pohledávka z právního hlediska 

Obecně se pohledávkou chápe právo jedné strany (věřitele) na úhradu dluhu druhou stranou 

(dlužníkem). Dluhem nebo závazkem se označuje povinnost dlužníka. Do závazkového 

právního vztahu obě tyto strany vstupují jako nositelé práv a povinností, tedy povinnost 

jednoho účastníka odpovídá právu druhého a naopak.  

Pohledávky představují nárok na plnění v hotovosti. Řízení pohledávek je velmi důležitou 

činnosti pro každou společnost, která prodává zboží nebo nabízí služby typu na úvěr. 

Pohledávky jsou rovněž důležité, protože patří k nejlikvidnějším aktivům podniku. [16] 

Z občanského zákoníku vyplývá, že „ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité 

plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit. 

Plnění, které je předmětem závazku, musí být majetkové povahy a odpovídat zájmu věřitele, 

i když tento zájem není jen majetkový.” [25]  

Autoři Pilátová a Richter označují pohledávku jako „právo věřitele požadovat na dlužníkovi 

plnění, povinnost dlužníka plnit dluh nebo závazek.” [9] 

Podle Schönfelda se „pohledávkou rozumí právo věřitele požadovat na dlužníkovi plnění 

vyplývající  ze závazkového vztahu. Povinnosti dlužníka něco plnit se označuje jako dluh 
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nebo závazek. Označení věřitel a dlužník se neomezuje jen na závazky s peněžitým plněním.” 

[12] 

2.1.2  Příčiny vzniku pohledávky 

Příčiny vzniku pohledávky pro obchodněprávní a občanskoprávní vztahy jsou obsaženy 

v ustanovení § 1723 občanského zákoníku. Podle občanského zákoníku „pohledávka 

(závazek) vzniká ze smlouvy, z protiprávního činu, nebo z jiné právní skutečnosti, která je 

k tomu podle právního řádu způsobilá. Ustanovení o závazcích, které vznikají ze smluv, se 

použijí přiměřeně i na závazky vznikající na základě jiných právních skutečností.” [25] 

„Příčiny vzniku pohledávek je možno členit podle různých hledisek, např. podle typu závazku 

[12]: 

 pohledávky z obchodního styku, které lze definovat jak částky za dosud neuhrazené 

faktury či jiné platební dokumenty, které podnik vystavil svým zákazníkům, 

 pohledávky z bankovních úvěrů, kterými se rozumí pohledávky z úvěrů, stejně jako 

pohledávky ze záruk, akreditivů a dalších typů finančních činností banky. Pohledávky 

z bankovních úvěrů se dále z hlediska rizikovosti a likvidity členění na standardní, 

sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky. Toto členění souvisí 

s bankovní regulací, která upravuje postupy pro posuzování pohledávek a případné 

snížení jejich hodnoty, 

 ostatní pohledávky.”  

2.1.3  Vznik pohledávky ze smlouvy 

Pohledávky nejčastěji vznikají z dvoustranných nebo vícestranných právních úkonů, tedy 

smluv. V obecné podobě je uzavírání smluv upraveno v občanském zákoníku, který vymezuje 

obecně návrh na uzavření smlouvy, obsah smlouvy, formu smlouvy. [25] 

„Už od dob římského práva platí zásada: clara pacta - boni amici aneb jasné smlouvy dělají 

dobré přátelé.” [9]  

Proto nejlepší zárukou pro splnění závazků je věnovat pozornost samotné přípravě smlouvy 

a vyhnout se tzv. zaručeným vzorům smluv, které nabízí řada firem v knižní i elektronické 
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podobě. Smlouva musí mít náležitosti platného právního úkonu a obsahovat přesné označení 

smluvních stran a jasnou specifikaci oprávněných osob. [9] 

Autoři Pohl a Drbohlav vymezují náležitosti smlouvy jako platného právního úkonu [1]: 

 právní úkon musí být srozumitelný a určitý, 

 možné plnění musí být předmětem smlouvy, 

 smlouva musí být vážně míněným právním úkonem, 

 smlouva by měla mít předepsanou formu (písemná či ústní forma). 

2.1.4  Prostředky na zajištění pohledávek 

Prostředky na zajištění pohledávek představují schopnost plnění dluhu nahradit. Obecně 

existuje několik prostředků k zajištění závazků, která může věřitel využít u nových nebo méně 

známých odběratelů. Bohužel ani právnicky zajištěný závazek nepředstavuje pro věřitele 

stoprocentní jistotu, že jeho pohledávka bude uspokojena. [9] 

Mezi nejrozšířenější prostředky patří: 

Zástavní právo 

Dle § 1309 odst. 1 občanského zákoníku zástavní právo slouží k zajištění pohledávky 

v případě, že dluh, který jí odpovídá, nebude splněn včas a řádně s tím, že v tomto případě lze 

dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy do ujednané výše či do výše pohledávky 

s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy. [17] 

„Zástavní právo v obchodních vztazích vzniká zásadně na základě smlouvy. Účastníky takové 

smlouvy jsou [9]: 

 věřitel ze závazkového vztahu - zástavní věřitel, 

 dlužník ze závazkového vztahu - zástavní dlužník, 

 zástavce - vlastník předmětu zástavy, ve většině případů jde o osobu totožnou s osobou 

zástavního dlužníka; neobvyklé však nejsou ani případy, kdy zástavce je osoba odlišná 

od osoby zástavního dlužníka.”  
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Zadržovací právo 

Zadržovací právo je vymezeno v § 1395 občanského zákoníku a násl. Řadí se mezi věcná 

práva k cizím věcem. „Kdo má povinnost vydat cizí movitou věc, kterou má u sebe, může ji 

ze své vůle zadržet k zajištění splatného dluhu osoby, jíž by jinak měl věc vydat.” [25] 

Zadržovací právo nevzniká na základě smlouvy, ale jednostranným právním úkonem, jehož 

jsou již dlužník a věřitel účastníky. [17] 

Ručení 

Pohledávku lze zajistit ručením na základě dohody účastníků. Jde o písemné prohlášení, 

kterým na sebe bere ručitel povinnost vůči věřiteli, že uspokojí pohledávku, pokud ji nebude 

schopen uspokojit dlužník. Od zástavního práva se liší tím, že vzniká mezi věřitelem a třetí 

osobou odlišnou od dlužníka. [17] 

Smluvní pokuta 

Základní ustanovení o smluvní pokutě je možno nalézt v občanském zákoníku v ustanoveních 

§ 2048 a § 2052. Smluvní pokuta je písemné utvrzení pro splnění smluvního závazku, kterou 

je povinen dlužník zaplatit věřiteli v případě, že svůj dluh řádně nesplní, bez ohledu na jeho 

zavinění. [17] 

Finanční záruka 

Finanční záruka vzniká písemným prohlášením výstavce v záruční listině. Výstavce 

se zavazuje uspokojit závazek věřitele do výše určité peněžní částky, pokud věřiteli dlužník 

nesplní určitý dluh, nebo budou-li splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Jestliže 

je výstavcem banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo, označuje se taková finanční záruka jako 

bankovní záruka. [17] 

Bankovní záruka 

Bankovní záruka je zvláštním případem ručení. Ručitelem je banka nebo spořitelní a úvěrní 

družstvo. Riziko, že dlužník nesplní závazek, přenáší věřitel na záruční instituci. [17] 

Směnka 

Patří k nástrojům platebního styku, který se řadí mezi spolehlivé zajišťovací prostředky. 

Směnku chápe zákon jako převoditelný cenný papír. [9] 

Ze směnky vyplývá dlužnický závazek, který určuje směnečnému dlužníkovi povinnost 

zaplatit a majiteli směnky dává právo požadovat zaplacení směnečné sumy v určitém čase 

a místě. [17] 
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Dokumentární a potvrzený akreditiv 

Akreditiv upravuje § 2682 občanský zákoník a patří mezi nejdůležitější zajišťovací a platební 

nástroje v zahraničním obchodě. Jedná se o vystavený písemný závazek, jehož podstata 

spočívá v tom, že na základě uzavřené smlouvy o otevření akreditivu se banka zavazuje 

příkazci (dlužníkovi), poskytnout určité plnění oprávněnému věřiteli. [ 9], [17] 

Pojištění pohledávek 

Tento zajišťovací prostředek přenáší riziko nezaplacení pohledávky na pojišťovnu. Pojištění 

pohledávek se vztahuje na ztráty vzniklé nezaplacením, a to z důvodu platební neschopnosti 

nebo platební nevůle. Využívá se zejména při obchodování se zahraničím, kde existují kromě 

rizika nezaplacení také další potíže v podobě politických událostí, ekonomických potíží, 

přírodních katastrof. [17] 

Výhrada vlastnického práva 

Kupní smlouvu lze na základě občanského zákoníku § 2132 a násl. doplnit o tzv. vedlejší 

ujednání o výhradě vlastnického práva, tedy až do rozhodného okamžiku přechodu 

vlastnictví, tzn. do úplného zaplacení kupní ceny, je stále vlastníkem věci prodávající, který 

může uplatnit právo na vydání věci z titulu ochrany vlastnického práva, jestliže dojde 

kupujícím k porušení závazků. [17] 

Postoupení pohledávky 

Zajištění postoupením pohledávky upravuje § 1879 a násl. občanský zákoník. Věřitel má 

nárok postoupit svou pohledávku nebo její část jinému subjektu bez souhlasu dlužníka. [17] 

2.1.5  Zánik pohledávek 

Pohledávky zanikají nejčastěji z těchto příčin [17]: 

Splnění dluhu 

Splnění dluhu je nejčastějším způsobem zániku pohledávky. Jestliže dojde k částečné úhradě, 

zanikne odpovídající část dluhu.  

Částečné splnění závazku a placení úroků 

Pokud dlužník uhradí věřiteli pouze část pohledávky, jedná se o částečné splnění závazku. 

§ 2054 odst. 2 občanského zákoníku považuje částečné plnění závazku dlužníkem a placení 

úroků za určitých podmínek za uznání závazku. Toto neplatí v případě, že pohledávka věřitele 

byla promlčena. 
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Započtení pohledávky 

K zániku pohledávky započtením dochází v případě, že věřitel a dlužník mají vzájemné 

pohledávky stejného druhu. Zanikají do výše, do které se vzájemně kryjí. 

Promlčení 

V případě promlčení se jedná o oslabení práva. Jedná se o tzv. naturální pohledávku, kterou 

nemůže věřitel úspěšně uplatnit u soudu. V případě vztahů, které jsou upraveny občanským 

zákoníkem, platí tříletá obecná promlčecí lhůta. 

Prekluze 

Prekluze vyjadřuje zánik pohledávky. Jde o neuplatnění práva v určité době, kdy tato doba 

marně uplynula. 

Mezi další právní skutečnosti k zániku pohledávek patří [17]: 

 dohoda, z které plyne, že se smluvní strany mohou kdykoliv dohodnout na zániku 

pohledávky, 

 prominutí dluhu a vzdání se práva, 

 výpověď, 

 novace, zde se nahrazuje dosavadní závazek novým závazkem a původní závazek 

zaniká, 

 narovnání, účastníci dohody upravují práva, která jsou sporná či pochybná, 

 smrt dlužníka nebo věřitele, 

 splynutí, pokud věřitel a dlužník splynou v jeden subjekt, pohledávka zaniká. 

2.2  Pohledávky z účetního hlediska 

Tato kapitola se věnuje pohledávkám z hlediska účetnictví. Problematikou účtování 

pohledávek v podnikatelské sféře vymezuje Český účetní standard č. 017 - Zúčtovací vztahy. 

Tento standard stanovuje v oblasti pohledávek a závazků základní postupy účtování 

o zúčtovacích vztazích, z důvodu dodržení souladu v používání účetních metod účetními 

jednotkami. [9] 
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2.2.1  Účtování o pohledávkách 

Podle autorky Rubákové „pohledávka představuje právo jedné osoby (nazývané věřitel) 

požadovat plnění po druhé osobě (nazývané dlužník).” [10] 

„Pohledávky jsou jednou z nejčastěji používaných forem zajištění pro zajištěné krátkodobého 

vypůjčování.” [7] 

Pohledávky jsou účetně majetkem věřitele a patří mezi oběžná aktiva účetní jednotky. 

O pohledávkách se účtuje na základě faktur vydaných odběratelům. Člení se dle doby 

splatnosti na krátkodobé, pokud v okamžiku, ke kterému je účetní závěrka sestavena, mají 

dobu splatnosti do jednoho roku a dlouhodobé, pokud v okamžiku, ke kterému je účetní 

závěrka sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok. [10] 

O pohledávkách se účtuje v účtové třídě 3 - Zúčtovací vztahy. Tato účtová třída obsahuje účty 

pro sledování všech pohledávek, a to pohledávek z obchodního styku, zúčtovacích vztahů 

vůči zaměstnancům, zdravotním pojišťovnám, správám sociálního zabezpečení, finančním 

úřadům a společníkům, účastníkům sdružení a podnikům ve skupině. [10] 

Pro účtování pohledávek z obchodního styku je určena účtová skupina 31 - Pohledávky 

(krátkodobé i dlouhodobé), která se dále dělí na syntetické účty. 

„Pohledávky z obchodního styku zahrnují [10]: 

 pohledávky za odběrateli, 

 pohledávky spojené s používáním směnek, 

 pohledávky z titulu poskytnutých záloh dodavatelům, 

 ostatní pohledávky.” 

 

Pohledávky za odběrateli nejčastěji vznikají při dodání zboží nebo služby odběrateli. 

Zaplacením požadované ceny je pohledávka splněna. [10] 

Pohledávky spojené s používáním směnek se evidují na účtu 256 (065). Vznikají v případě, 

kdy odběratel nemá hotovostní prostředky k zaplacení při dodávce zboží či poskytnutí služby 

a proto vystaví směnku. Pohledávka za odběratelem se tak změní na pohledávku směnečnou. 

Tato směnka je obvykle vystavena na vyšší částku než je vydaná faktura, neboť rozdíl 

představuje směnečný úrok. [10] 
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Pohledávky z titulu poskytnutých záloh dodavatelům jsou účetně považovány za aktiva. 

Dodavateli vyplývá za poskytnuté prostředky povinnost např. dodat zboží a snížit závazek 

o půjčené finanční prostředky. [10] 

Mezi pohledávkami mají v účetnictví své místo i dohadné účty aktivní. Tyto položky se 

v účetní uzávěrce vykazují na základě skutečnosti, že dodávka byla částečně nebo úplně 

splněna, ale nebyla zatím vyfakturována. V účetnictví se tedy zobrazuje hodnota stanovená 

na základě odborného odhadu (vychází např. ze smlouvy). Mezi účty časového rozlišení patří 

rovněž pohledávky, které jsou však účetně vykazovány jako příjmy příštích období. [9] 

Řízení pohledávek je náročný úkol. Z efektivní správy pohledávek však plynou velké výhody, 

mezi které patří [11]: 

 vyšší cash-flow, 

 vyšší prodeje na úvěr a vyšší marže, 

 nižší administrativní náklady, 

 širší zákaznický servis, 

 snížení administrativní zátěže prodejců, 

 snížení ztrát z nedobytných pohledávek. 

2.2.2 Ocenění pohledávek 

Ocenění pohledávek slouží k řešení problémových situací, které mohou vzniknout při řízení 

různých právních úkonů u fyzických nebo právnických osob. Ocenění pohledávek je 

v účetnictví dáno zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., dále vyhláškou č. 500/2002 Sb. 

a Českými účetními standardy. [9] 

 

„Pohledávky oceňují účetní jednotky takto [9]: 

 k okamžiku uskutečnění účetního případu (např. k okamžiku, kdy pohledávka vznikla 

nebo k okamžiku, kdy byla pohledávka nabyta postoupením), 

 ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž je účetní závěrka 

sestavována.” 
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Účetní jednotka má povinnost výše uvedené ocenění zaznamenat v účetních knihách a také 

zobrazit v rozvaze. 

 „Pro ocenění pohledávek platí tato pravidla [10]: 

 při vzniku se oceňují jmenovitou hodnotou, 

 při nabytí za úplatu nebo vkladem - pořizovací cenou, 

 při vyjádření v cizí měně v přepočtu kurzem ČNB platným pro účetní jednotku (buď 

pevný, nebo denní kurz), a to ke dni uskutečnění účetního případu nebo ke dni, 

ke kterému se sestavuje účetní závěrka.” 

Součástí pořizovací ceny pohledávek jsou přímé náklady, které souvisí s pořízením. Jsou to 

např. náklady na znalecké ocenění nakupovaných pohledávek, odměny právníkům a provize. 

V oceňování pohledávek se neprojevuje změna časové hodnoty peněz, což může při vyšší 

inflaci vést k poklesu reálné hodnoty pohledávek. [2] 

2.3  Pohledávky z daňového hlediska 

Z daňového hlediska je problematika pohledávek upravena zákonem č. 593/192 Sb., 

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a dále zákonem 

č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu. 

Mnohé podnikatele trápí zdaňování výnosů z dodávek zboží či z poskytování služeb 

v případě, kdy jim ve lhůtě splatnosti odběratelé neuhradí vzniklou pohledávku. Tento 

zdaňovaný výnos se neváže ke dni, ke kterému byla pohledávka zaplacena, nýbrž ke dni, 

ke kterému došlo k dodání zboží nebo služby. Daňová legislativa se proto snaží o zmírnění 

nepříjemných dopadů na podnikatele při zdaňování nepřijatých úhrad. [1] 

V účetnictví je možné vyřešit problém neuhrazených pohledávek jejich odpisem do nákladů 

nebo prostřednictvím opravných položek. [2] 
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2.3.1  Opravné položky 

Opravné položky se vytvářejí na základě inventarizace k pohledávkám po lhůtě splatnosti. 

„Účelem jejich vytváření je vyjádřit riziko nezaplacení pohledávky snížením ocenění této 

pohledávky v účetní závěrce.” [2] 

Opravné položky v podstatě zpřesňují historickou hodnotu pohledávky na její 

nepravděpodobnější hodnotu, proto zde vystupuje vztah brutto hodnota - korekce = netto 

hodnota. [6] 

Tvorba opravných položek se účtuje na vrub nákladů v účtové skupině 55-Odpisy, rezervy, 

komplexní náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti ve prospěch účtu 

v účtové skupině 39 - Opravné položky k zúčtovacím vztahům a vnitřním zúčtování. 

Ke snížení či zrušení opravných položek dojde prostřednictvím vyúčtování ve prospěch 

nákladů v účtové skupině  55 a na vrub příslušného účtu v účtové skupině 39. [2] 

„U pohledávek rozeznáváme tyto opravné položky [2]: 

 zákonné, zásady pro jejich tvorbu jsou upraveny v zákoně o rezervách a jsou daňově 

účinné, 

 účetní, zásady pro jejich tvorbu jsou zcela na rozhodnutí účetní jednotky.” 
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3 Řízení pohledávek 

Tato kapitola se zabývá procesem řízení pohledávek, který je často označován anglickým 

credit risk. Objasňuje význam a úlohu systému credit risk a snaží se zdůvodnit potřebu 

vytváření výborů pro řešení pohledávek a vysvětlit jejich roli. Nabízí obecný návrh metodiky 

procesu řízení pohledávek. 

3.1 Proces řízení pohledávek 

Pohledávky jsou důležitou položkou, která rozhoduje o životě nebo smrti podniku. V případě 

procesu řízení pohledávek se nejedná jen o nastavení platebních podmínek, ale o ucelené 

systémové řešení, jehož cílem je zajistit růst hodnoty a finančního zdraví podniku. „Řízení 

pohledávek představuje jednoduchý a účinný proces; pokud je dobře pochopen, jsou jasně 

vymezeny kompetence uvnitř podniku a především, pokud jsou důsledně dodržována 

stanovená pravidla.” [4] 

 „Smyslem řízení pohledávek je [5]: 

 ochránit podnik před vysokým podílem faktur, které zákazníci platí se zpožděním, 

 minimalizovat podíl nedobytných pohledávek, které nejsou vůbec vymoženy nebo jsou 

inkasovány s vynaložením relativně vysokých nákladů.” 

Preferování velmi tvrdé politiky v řízení pohledávek může mít vliv na výrazně nižší prodeje. 

Nedobytné pohledávky se tak mohou objevovat spíše výjimečně a množství neplatících 

zákazníků je pak minimální. V případě benevolentní politiky řízení pohledávek je objem 

prodeje podstatně vyšší, avšak tato politika s sebou přináší vyšší podíl nedobytných či pozdě 

uhrazených pohledávek. [5] 

Optimální stav se tedy pohybuje někde uprostřed, kde je minimální podíl špatných 

pohledávek, ale není výrazně omezen prodej. Je velice obtížné, nalézt tento optimální stav, 

protože neexistuje žádný návod nebo vzorec. Ovšem může se vycházet z řady postupů, 

nástrojů a zkušeností, které lze aplikovat. Cílem není vyvarovat se zcela nedobytným 

pohledávkám, i když by to byla ideální situace. Za podstoupení určitého rizika získává každý 

podnikatelský subjekt odměnu. Pokud se tedy podnik snaží odstranit veškerá rizika, nezíská 

žádnou odměnu ve formě marže. [5] 
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Podnik může zvážit, zda-li lze mnohonásobně zvýšit obrat se zajímavou marží v případě 

podstoupení určitého rizika, a zda-li dokáže tato rizika efektivně řídit. Řízení pohledávek je 

možné formulovat jako umožnění růstu prodeje bez zvyšování rizika vzniku špatných 

pohledávek a negativních dopadů na cash flow. [5] 

Řízení pohledávek tvoří prevence, která se snaží, aby nevznikaly nedobytné nebo pozdě 

hrazené pohledávky, a vymáhání. Vymáhání přichází na řadu v momentě, kdy se nepodaří 

zajistit včasné uhrazení pohledávky. [5] 

Klíčovou úlohu v procesu řízení pohledávek hrají útvary prodeje a financování. Proces řízení 

pohledávek klade také nároky na předpoklady pro vlastní výkon činnosti a je často označován 

anglickým označením credit risk. [4] 

3.1.1 Systém credit risk 

Credit risk zásadním způsobem ovlivňuje finance podniku, a to jak majetkovou a finanční 

strukturu podniku, včetně její likvidity, tak cash flow a velikost nákladů a výnosů. Trvalé 

udržení podniku a jeho výsledná finanční kondice je pro podnik podmínkou dlouhodobé 

existence. [4] 

Credit risk je trvalý a každodenní proces práce se zákazníky podniků. V případě, že není 

správně realizován, přináší problémy v řízení cash flow. Je proto nezbytné věnovat 

pohledávkám maximální pozornost. Odpovědnost za ně nese vedení podniků, které může 

efektivně zvýšit nebo naopak snížit hodnotu podniku účinností své práce. [4] 

„Systém credit risk je tvořen souborem preventivních opatření, která si kladou za cíl 

minimalizovat rizika vzniku rizikových pohledávek, případně pohledávek po lhůtě splatnosti 

včetně specifikace nástrojů sloužících k účelnému a účinnému vymáhání těchto pohledávek, 

pokud takové vzniknout.” [4] 

3.1.2 Útvar prodeje v procesu řízení pohledávek 

Útvar prodeje zahajuje práci na řízení pohledávek prevencí. Odpovídá za výběr kupujícího - 

zákazníka, zjišťuje jeho platební morálku, odpovídá za uzavírání smluv a jejich dodržování. 

O zákazníkovi získává tento útvar základní informace, jako jsou obchodní název a adresa, 

telefon, identifikace osoby, která podnik zastupuje atd. [4] 
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Preventivní opatření je nutno zakomponovat do prodejních procesů tak, aby se nemuselo 

příliš často přistupovat k vymáhání, které znamená nejen pozdě uhrazené pohledávky, ale také 

náklady spojené se samotným vymáháním. [5]. 

„Pravidla preventivního charakteru se nejčastěji zaměřují na [5]: 

 limity dodavatelských úvěrů, 

 platební podmínky, 

 přístup k novým zákazníkům, 

 fakturace a doklady potvrzující existenci pohledávek.” 

3.1.3 Útvar financí v procesu řízení pohledávek 

Finanční oddělení navrhuje, vypracovává a předkládá ke schválení výboru pro řešení 

pohledávek návrhy kreditních limitů kupujících a kontroluje dodržování schválených zásad, 

nebo-li pravidel preventivního charakteru v podniku. Finanční oddělení také odpovídá 

za posouzení a ocenění všech typů záruk. Je odpovědné za včasné a přesné vkládání informací 

do informačního systému. Spolu s útvarem prodeje odpovídá v případě selhání zákazníka 

za účinné a úplné vymáhání a za správnost pokladů pro soudní vymáhání. [4] 

V minulosti, po změně systému řízení na počátku 90. let, bylo v České republice nejvíce 

problémů právě v oblasti s řízením pohledávek. Podniky uměly vyrábět, prodávat, ale 

neuměly pracovat se zákazníkem. Proces práce se zákazníkem začal až v okamžiku, kdy 

nedošlo k zaplacení faktury. V tomto okamžiku nastoupila procedura vymáhání, ne vždy 

úspěšná. V řadě podniků došlo k realizaci ozdravného kroku v podobě jednorázového 

vytvoření opravných položek a následného odpisu nedobytných pohledávek. Cílem bylo 

dosažení ozdravení řízení pracovního kapitálu, jehož součástí jsou právě pohledávky. [4] 

Ve velkých podnicích, kde pohledávky představují miliardové částky, je vytvářen výbor 

pro řešení pohledávek, označován také jako ratingový výbor. Jeho pravomoci jsou rozděleny 

podle velikosti podniku (např. pohledávka do 1 mil. Kč a nad 1 mil. Kč) a dále podle 

závažnosti problému, který vyžaduje okamžité řešení na úrovni vrcholového vedení podniku. 

Výbor rozhoduje o návrzích na zastavení nebo uvolnění dodávky, kontroluje dodržování 

přijatých opatření, monitoruje jejich porušování. Součástí je zpracování písemné 

dokumentace. Přísnější pravidla jsou u rozsáhlejších pohledávek, neboť dopad na cash flow je 

výraznější. [4] 
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3.1.4 Kreditní limity 

Kreditní limity představují pro každého zákazníka vytvoření určité rezervy, která se nesmí 

překročit. Útvar financí obvykle předkládá návrh pravidel, výbor schvaluje konkrétní limity. 

[4] 

Je dobré nastavit limit v souladu s finančním objemem odběratele a definovat platební termín. 

[19] 

„Limit se obvykle skládá ze tří části, a to [4]: 

 individuální, řídí se velikostí minulých odběrů a platební morálkou (zpravidla 

za posledních 12 měsíců). Propočet se dále odvíjí od doby splatnosti faktur 

a u sezónního zboží pak zohledňuje i výkyvy měsíčních odběrů, 

 zpoždění, zde se měří skutečná průměrná doba v prodlení úhrady pohledávky 

za posledních 12 měsíců; v úvahu se může vzít i vzájemné saldo v případě, kdy 

kupující současně vstupuje do vztahu s podnikem i jako dodavatel, 

 země původu zákazníka, teritoriální  politika, podle firmy Dun & Bradstreet jsou země 

rozděleny například podle rizika, které přináší ekonomická a politická situace v dané 

zemi.”  

3.2 Obecný návrh metodiky postupu procesu řízení pohledávek 

Podle autorky Vozňákové mohou být v rámci vytvoření obecného návrhu metodiky procesu 

řízení pohledávek monitorovány a provedeny následující kroky [15]: 

1. Rozhodnutí o postoji k řízení pohledávek - postoj, jaký podnik zaujme k řízení pohledávek, 

případně k tvorbě metodologie postupu řízení pohledávek je plně v kompetenci vedení 

a vlastníků podniku. Záleží také na velikosti podniku, historii, strategických cílech, oboru 

podnikání. Výsledkem tohoto kroku je stanovení tématu - např. změna přístupu k řízení rizik 

pohledávek, určení časového plánu a výběr pracovníků, kteří budou metodologii zpracovávat. 

2. Sběr a analýza dat - provede se analýza současného stavu řízení pohledávek, přístupu 

k jednotlivým odběratelům včetně hledisek, podle kterých k těmto odběratelům analyzující 

podnik přistupuje. Pokud jsou odběratelé rozděleni do bonitních skupin, popíše se, co je 

pro ně specifické a jak jsou rozděleny. 
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3. Analýza příčin - v rámci tohoto kroku jsou analyzovány skutečné příčiny problémů 

v procesu řízení pohledávek a zároveň je stanovena závažnost těchto příčin. Pokud je potřeba, 

provede se další sběr dat. Při těchto analýzách se může využít Paretovy analýzy, Ischikawův 

diagram, histogramy, dotazníky o odběratelích, popř. konkurence, brainstormingu apod.  

„Příčiny problémů v procesu řízení pohledávek mohou být specifikovány [15]: 

 společné rysy odběratelů, kteří neplatí, 

 problémy ve společnosti v toku informací, 

 špatná organizace úseků zabývajících se řízením pohledávek, 

 nedostatečná informovanost pracovníků, 

 nekompetentnost zodpovědných pracovníků, 

 špatná komunikace (spolupráce) jak jednotlivých pracovníků, tak jejich nadřízených 

v rámci současné organizace firmy, 

 nevyužívání všech dostupných instrumentů (zajišťovacích, právních, finančních atd.), 

 špatná analýza odběratelů (hodnocení jejich bonity - např. jen podle dosavadního 

placení).” 

4. Hodnocení bonity odběratelů - zde se vytváří konkrétní návrh rozdělení odběratelů podle 

přínosu pro firmu do bonitních skupin. Jsou uvedeny hlediska hodnocení odběratelů, způsoby, 

metody a techniky, jak se analýza bude u jednotlivých odběratelů provádět. Výstupem je 

návrh dokumentace způsobu řízení pohledávek v rámci celého procesu.  

5. Rozdělení odběratelů do bonitních skupin - pro rozdělení odběratelů do bonitních skupin 

lze využít Paretovu analýzu, neboť podle Paretova pravidla přibližně 20 % odběratelů přináší 

80 % tržeb. V tabulce 1 je uvedena jedna z mnoha možností, jak rozdělit odběratelé 

do bonitních skupin. Podle získaného ohodnocení přiřadíme odběratelům jednotlivé skupiny 

a podskupiny dle přínosu pro podnik: 

 Z - Zlatí odběratelé - přinášejí největší zisky, 

 B - Bílí odběratelé - mohli by být zdrojem vyšších zisků, pokud se podniku podaří 

snížit náklady v procesu řízení pohledávek, 

 Č - Černí odběratelé - tito odběratelé jsou sledování s největší opatrností a prověřuje 

se, zda-li se s těmito odběrateli vyplatí nadále spolupracovat.  
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Tab. 1 Rozvržení možných kritérií [15] 

Charakteristika 

celková 
Ukazatel 

Váha uvnitř 

charakteristiky 
Váha celková 

Maximální bodové 

ohodnocení 

Historické 

výsledky 

 100 %, z toho: 

70 % 700 b. 

Objem tržeb, 

ziskovost 

odběratele 

50 % 

Platební 

disciplína 
50 % 

Spolupráce 

 100 %, z toho: 

10 % 100 b. 

Přístup k 

informacím - 

ochota 

poskytovat 

informace 

50 % 

Míra 

partnerství 
50 % 

Management 

Informovanost 

o 

managementu, 

ochota 

spolupracovat 

100 % 10 % 100 b. 

Charakteristika 

podniku 

Postavení v 

odvětví 

100 % 5 % 50 b. 

Charakteristika 

odvětví 

Postavení 

odvětví - 

vývoj, hlavní 

tendence, 

vlivy, státní 

zásahy, vnější 

faktory 

100 % 5 % 50 b. 

Celkem   100 % 1 000 b. 

6. Charakteristika odběratelů a návrh způsobu jištění - podskupiny odběratelů (Zlatí, Bílí, 

Černí) jsou dále rozděleni podle minimální pravděpodobnosti zaplacení a způsobu jištění a je 

provedena konkrétní charakteristika. 
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7. Informace potřebné pro identifikaci obchodního partnera - útvar prodeje si vyžádá 

od zákazníka minimální rozsah informací, jako jsou obchodní adresa a jméno, telefon atd. 

8. Využití reálné hodnoty pohledávky - pro roztřídění odběratelů lze využít vzorce (1), 

navrhovaného pro výpočet reálné hodnoty pohledávek u jednotlivých bonitních skupin. Tento 

vzorec lze nastavit do informačního systému tak, že upozorní, kdy bude míra zisku menší než 

rozdíl mezi nominální a reálnou hodnotou, neboť nemá-li být pohledávka ztrátová, musí 

platit: 

(1) 

míra zisku   (nominální hodnota - reálná hodnota) 

Informační systém upozorní v případě ztrátové pohledávky na tento stav a daná pohledávka 

a její odběratel jsou podrobeni analýze. 

9. Sledování a hodnocení výsledků - pro řízení pohledávek nelze vytvořit metodologii postupu 

vhodnou pro každý podnik. Rozhodnutí o tvorbě konkrétní metodologie vychází z vlastních 

cílů a preferencí daného podniku. Pokud vedení a vlastníci podniku zaujmou k řízení 

pohledávek a rizik s tím spojených určitý postoj, dají podnět k vytvoření souboru pravidel či 

řešení pro řízení pohledávek. Navržená řešení je třeba v rámci celého procesu podrobně 

zdokumentovat. Je nutné určit způsob, jakým se provede přechod na nový systém, popsat 

na základě vývojových diagramů nebo slovně celý proces řízení a navrhnout srozumitelná 

pravidla, která budou běžně využívána.  

Mohou to být např. [15]: 

 pravidla přístupu k zákazníkům, 

 pravidla pro poskytování odběratelského úvěru a limitu, 

 pravidla využívání zajišťovacích instrumentů, 

 pravidla sledování pohledávek, 

 pravidla postupů v případě vzniku nezaplacené pohledávky ve lhůtě splatnosti, 

 pravidla odměňování a motivace odbytových pracovníků, 

 pravidla obecné vzorové smlouvy uvedené v příloze č. 1. 
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S výsledky těchto řešení a jejich implementací je nutné seznámit pracovníky pracující v celém 

procesu řízení pohledávek a je nutné tyto pracovníky proškolit. V tomto kroku se může 

provést také analýza nákladů. Dále se monitoruje vývoj cílů podniku, vývoj trendů v odvětví 

a tyto cíle se přizpůsobují dané metodologii pro sledování procesu řízení pohledávek. Tato 

řešení je dobré prezentovat také před širší podnikovou veřejností i mimo podnik, především 

u partnerských firem. [15] 
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4 Závěr teoretické části 

Současný trh nabízí celou řadu příruček a publikací, které jsou zaměřeny na systematický 

a ucelený postup procesu řízení pohledávek.  

Především pro menší podniky může být tato odborná literatura přínosná, neboť poskytuje 

praktické znalosti a zkušenosti autorů a odborníků. Je zde vysvětleno, jak usměrňovat 

a efektivně řídit pohledávky. Jsou objasněny způsoby, jak je možné předcházet riziku vzniku 

nesplacených či nedobytných pohledávek. 

Lze konstatovat, že tyto publikace přináší určitou základní nápravu a pomoc ve světě, který je 

plný složitých obchodních vztahů, velkých nároků kladených na podnikatele a manažery 

v oblasti legislativy a práva. Rovněž může posloužit jako určité vodítko pro praktické 

rozhodování, které vychází z poznatků a přístupů při řízení a správě pohledávek. 
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5 Úvod praktické části 

Praktická část diplomové práce je věnována charakteristice společnosti 

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o.  

V úvodu je společnost představena. Jsou zde popsány základní údaje o společnosti, 

její založení a vznik, orgány společnosti, předmět podnikání, popis činností a využívané 

technologie.  

V další části diplomové práce je zhodnoceno hospodaření společnosti na základě vývoje 

ekonomických ukazatelů v letech 2011, 2012 a 2013. Je rovněž popsán způsob vedení 

účetnictví, vznik pohledávek, jejich správa a způsoby jištění pohledávek.  

Využitím ukazatelů technické finanční analýzy a rozborem pohledávek z hlediska lhůty 

splatnosti je provedena analýza pohledávek. Tato analýza je zaměřena na vývoj jednotlivých 

položek oběžných aktiv a je provedeno srovnání za období 2011 až 2013.  

V následující části je sledován současný stav procesu řízení pohledávek ve společnosti. 

Hlavním zdrojem informací jsou výroční zprávy, interní dokumenty, účetní závěrka. 
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6 Charakteristika společnosti 

Tato diplomová práce se pokusí o aplikaci teoretických znalostí z oblasti správy a řízení 

pohledávek na konkrétní společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 

6.1 Základní údaje o společnosti 

Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. byla založena rozhodnutím jediného společníka 

při výkonu působnosti valné hromady, ze dne 27. 5. 2005. Společnost vznikla zápisem 

do obchodního rejstříku dne 11. 7. 2005. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je členem Skupiny 

ČEZ. [24] 

Orgány společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. a jejich působnost definuje zakladatelská 

listina společnosti. Nejvyšším orgánem je valná hromada společníků. V souladu s platným 

zněním zakladatelské listiny valná hromada volí a odvolává členy dozorčí rady a jednatele. 

[24] 

Dozorčí rada vykonává kontrolní činnost. Statutárním orgánem bylo v roce 2013 pět 

jednatelů. Od roku 2014 jsou jednatelé tři, kteří tvoří kolektivní statutární orgán - radu 

jednatelů. Jednatelé vykovávají obchodní vedení společnosti a jednají za společnost navenek. 

[24] 

Hlavním předmětem podnikání ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. jsou komplexní dodávky 

obnovy výrobních energetických zdrojů a výstavba nových energetických celků, včetně všech 

souvisejících činností, jako je projektování, inženýring, řízení staveb, nákup a komplexní 

dodávky energetických celků v oblasti klasické a jaderné energetiky. [24] 

Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. zaměstnává 488 zaměstnanců. [24] 
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6.2 Organizační struktura 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Obr. 1 Základní organizační schéma [24] 
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6.3 Historie společnosti 

V roce 1859 založil hrabě Valdštejn-Vartenberk v Plzni pobočku slévárny a strojírny, kterou 

v roce 1869 koupil Ing. Emil Škoda, strojírenský odborník a dynamický podnikatel. Škodovy 

závody se staly ještě před vypuknutím první světové války největší zbrojovkou Rakouska-

Uherska. V roce 1918 byl podnik přetransformován na mnohooborový koncern. [27] 

V rámci koncernu roku 1953 byl založen Energostroj, předchůdce ŠKODA PRAHA. Jeho 

specializace v koncernu byla zacílena na dodávky a montáže elektráren s využitím know-how 

a výrobních prostředků celého koncernu. [27] 

Ve druhé polovině 20. století se ze Škodových závodů osamostatnily oborové složky, které se 

staly světově známými značkami a špičkami ve svém oboru např. automobilka ŠKODA 

v Mladé Boleslavi (dnes člen skupiny Volkswagen), ŠKODA POWER (dnes člen skupiny 

Doosan), předního výrobce turbín, ŠKODA TRANSPORTATION, výrobce kolejových 

vozidel, a především ŠKODA PRAHA, představitel stavitelství elektráren v celém koncernu. 

Na začátku 3. tisíciletí ŠKODA PRAHA založila společnost ŠKODA PRAHA Invest, která 

v tradici značky ŠKODA PRAHA hrdě pokračuje. [27] 

6.4 Popis činnosti společnosti 

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je největším českým dodavatelem energetických celků a jejich 

technologických částí. Působí v klasické a jaderné energetice, v oblasti teplárenství, dodává 

obnovitelné zdroje energie a staví paroplynové elektrárny. Je jediným českým EPC 

(engineering, procurement and construction) dodavatelem (tzn. dodavatelem na klíč) 

schopným dodat energetická díla kompletně, od projektové dokumentace přes realizaci 

a montáž až po uvedení do provozu. Zajišťuje rovněž záruční a pozáruční servis. [28] 

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. plně navazuje na tradici a zkušenost společnosti ŠKODA 

PRAHA a.s., která jako tradiční dodavatel vysokovýkonných energetických systémů za 60 let 

své existence vyprojektovala a dodala více než stovku energetických celků do 25 zemí světa. 

[28] 

6.5 Zhodnocení hospodaření společnosti 

Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. si klade za cíl uskutečnit realizaci svých projektů 

v nastavených harmonogramech. Neustále zvyšuje svou technickou úroveň a daří se jí 

http://en.wikipedia.org/wiki/Engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Procurement
http://en.wikipedia.org/wiki/Construction
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prokazovat u partnerů i zákazníků vyspělost a kvalitu, tak aby byla stále konkurenceschopná. 

[24] 

Na základě výsledku hospodaření lze hospodaření společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 

označit za úspěšné. Společnost dosáhla v roce 2013 kladného výsledku hospodaření 

po zdanění ve výši 331 mil. Kč, při dosažení obratu 17 345 mil Kč. Ve srovnání s rokem 2012 

došlo k poklesu zisku o 65 mil. Kč, přičemž obrat ve srovnání s rokem 2012 klesl 

o 117 mil. Kč. [24] 

Tabulka 2 znázorňuje vývoj ekonomických ukazatelů v letech 2011 až 2013. 

Tab. 2 Přehled ekonomických ukazatelů (v mil. Kč) [24] 

 2011 2012 2013 

EBITDA 56 535 392 

EBIT 48 529 387 

Obrat 15 178 17 462 17 345 

Výsledek hospodaření po zdanění 47 396 331 

V dalších letech plánuje společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. v souladu se strategickými, 

podnikatelskými a ekonomickými plány při obratu 14 614 590 tis. Kč čistý zisk po zdanění 

ve výši 80 673 tis. Kč. [24] 

6.6 Vedení účetnictví 

Účetnictví společnosti je vedeno v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, 

vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky účtujícími v soustavě 

podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 469/2008 Sb., a Českými účetními standardy 

pro podnikatele. [24], [26] 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové 

souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat 

ve svých aktivitách. [24] 
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7 Vznik pohledávky a způsoby jištění 

Současný systém řízení a správy pohledávek je velmi složitý, hlavně proto, že je ovlivňován 

mnoha faktory. Kapitola se zaměřuje na vznik pohledávky ze smlouvy, dále pak na způsob 

zajištění pohledávky prostřednictvím směnek vystavených v souvislosti s řešením 

pohledávkových vztahů, jejichž základem jsou obvykle pohledávky z obchodního styku 

a postoupením pohledávky. Pohledávka je zde zhodnocena také z účetního a daňového 

hlediska.  

7.1 Vznik pohledávky ze smlouvy 

Předpokladem pro vznik pohledávky je uzavření smlouvy. Společnost uzavírá obchody 

na základě smlouvy o dílo, která je vypracována úsekem nákupu obvykle obsahuje 

tyto náležitosti [20]: 

 základní údaje o odběrateli a dodavateli, 

 předmět smlouvy, který popisuje produkt s jeho příslušenstvím, 

 ujednání o ceně, ve kterém si odběratel s dodavatelem domluví cenu za daný produkt, 

dále způsob a lhůty pro platbu, zálohu, atd., 

 místo plnění a dodací podmínky, zde dochází k ujednání týkající se odpovědnosti 

za přepravu produktů, pojištění, 

 termíny provedení, 

 ostatní ujednání, ve kterém jsou uvedeny další podmínky dohody mezi odběratelem 

a dodavatelem, rovněž se zde uvádí, v kolika vyhotoveních se smlouva vypracovává, 

 podpisy smluvních stran, tedy odběratele i dodavatele. 

Ve smlouvě bohužel chybí ujednání o sankcích či penálech v případě porušení povinnosti 

jedné ze smluvních stran.  
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7.2 Prostředky na zajištění pohledávky 

7.2.1 Směnka jako prostředek na zajištění pohledávky 

Společnost pro zajištění svých pohledávek využívá jako prostředek zajištění směnku. Směnka 

náleží do zajišťovacího prostředku z obchodního styku. 

Při financování obchodu je výhodou směnky její jednoduchá obchodovatelnost. Společnost 

postupuje pohledávku bance obvykle před lhůtou splatnosti směnky, přičemž si banka sráží 

ze směnečné sumy úrok za dobu od eskontu do splatnosti směnky. [20] 

O těchto směnkách se neúčtuje na rozvahových účtech, pouze se sledují v podrozvahové 

evidenci. Jejich významná výše se uvádí v příloze k účetní závěrce. Směnky jako zajišťovací 

prostředek jsou na podrozvahových účtech oceněny ve směnečné sumě. [20] 

Avšak i směnka má své nedostatky. Záleží především na spolehlivosti osob, které jsou 

podepsány na směnce, a pokud není dlužník schopen platit, směnka nepřináší žádné výhody. 

7.2.2 Postoupení pohledávky 

Věřitel může pohledávku postoupit jiné osobě na základě písemné smlouvy, a to i 

bez souhlasu dlužníka. Osoba prodávající pohledávku, tedy postupitel, je povinen 

bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi postoupení pohledávky i osobu kupující 

pohledávku, tedy postupníka. Postoupení se nejčastěji děje za úplatu. Bezúplatné postoupení 

pohledávky, darování, podléhá darovací dani. [20] 

7.3 Pohledávka z účetního hlediska 

Společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. definuje ve svých účetních standardech pohledávku 

jako právo věřitele žádat určité plnění (např. peníze, věci) na dlužníkovi. Pohledávka věřitele 

je vybavena nárokem, má své příslušenství. U peněžité pohledávky jsou příslušenstvím 

smluvní úroky, byly-li sjednány, ze zákona pak úroky z prodlení, poplatky z prodlení, 

případně náklady spojené s uplatněním pohledávky. U nepeněžité pohledávky lze 

za příslušenství označit pouze náklady spojené s uplatněním pohledávky. [20] 

Zásadním kritériem pro členění pohledávek je doba jejich splatnosti. Za krátkodobé 

pohledávky jsou považovány pohledávky, jejichž doba splatnosti je k datu účetní závěrky, 

popřípadě k datu, ke kterému se sestavuje rozvaha, jeden rok a kratší. Dlouhodobé 
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pohledávky jsou takové, jejichž doba splatnosti je k datu účetní závěrky, delší než jeden rok. 

Pokud není jednoznačně určena doba splatnosti, je pohledávka považována za krátkodobou. 

[20] 

Krátkodobé a dlouhodobé pohledávky se člení na [20]: 

 pohledávky z obchodních vztahů účtované v účtové skupině 31, zejména pohledávky 

za odběrateli, pohledávky za eskontované cenné papíry a směnky k úhradě, 

 pohledávky za ovládanými a řízenými osobami, pohledávky mezi ovládanými 

a řízenými osobami a pohledávky za ovládajícími a řídícími osobami, pohledávky 

ve vztahu k účetním jednotkám pod podstatným vlivem, pohledávky ve vztahu 

k účetním jednotkám uplatňujícím podstatný vliv, s výjimkou pohledávek z obchodních 

vztahů, účtované v účtové skupině 35, 

 pohledávky ve vztahu k akcionářům, společníkům, členům družstva a účastníkům 

sdružení bez právní subjektivity účtované v účtové skupině 35. Jedná se zejména 

o pohledávky z upsaného nesplaceného vlastního kapitálu, 

 pohledávky za zaměstnanci, příp. pohledávky k institucím sociálního zabezpečení 

a zdravotního pojištění účtované v účtové skupině 33, 

 pohledávky ve vztahu k veřejným rozpočtům z titulu přímých a nepřímých daní, 

poplatků a dotací účtované v účtové skupině 34, 

 dohadné účty aktivní a dohadné účty pasivní účtované v účtové skupině 38, 

 jiné pohledávky účtované v účtové skupině 37, zejména pohledávky z prodeje podniku, 

pohledávky z nájmu podniku či jeho části, pohledávky z pevným termínových operací, 

pohledávky z emitovaných dluhopisů, pohledávky z nakoupených opcí, jiné 

pohledávky, 

 odložená daňová pohledávka účtovaná v účtové skupině 48. 

Pohledávky se oceňují při jejich vzniku jmenovitou hodnotou. Pohledávky nakoupené 

od jiných fyzických nebo právnických osob, obvykle za cenu nižší, než je jejich jmenovitá 

hodnota, a pohledávky nabyté vkladem se oceňují pořizovací cenou. Součástí pořizovací ceny 

pohledávek jsou přímé náklady s pořízením související, např. náklady na znalecké ocenění 

nakupovaných pohledávek, odměny právníkům, provize. [20] 



 

33 
 

Pohledávky z titulu pevných termínovaných operací a pohledávky nabyté a určené 

k obchodování se oceňují reálnou hodnotou. Reálnou hodnotou se rovněž oceňují pohledávky 

jako součást obchodního jmění u nabývající společnosti při přeměně společnosti 

dle ustanovení obchodního zákoníku. [20] 

7.4 Pohledávky z daňového hlediska 

Tvorba účetních opravných položek k pohledávkám je jedním z nástrojů realizace zásady 

opatrnosti při vykazování aktiv a výsledku hospodaření a vyjadřuje přechodné snížení 

hodnoty pohledávek, tedy snížení pravděpodobnosti jejich vymožitelnosti a inkasa částek, 

které pohledávky představují. Opravné položky k pohledávkám jsou účetním nástrojem 

pro vyjádření přechodného snížení bonity pohledávek se současnou úpravou výsledku 

hospodaření na straně věřitele. [20] 

Pohledávka se v okamžiku jejího vzniku zaúčtuje a dále vede ve jmenovité hodnotě nebo 

v případě nákupu či vkladu pohledávky v pořizovací ceně této pohledávky. Opravná položka 

koriguje nepřímým způsobem přes samostatný pasivní účet rozvahovou hodnotu pohledávky. 

Účetní jednotka tedy vykazuje brutto hodnotu pohledávky na úrovni rozvahové hodnoty 

pohledávky, korekci ve formě opravné položky a netto hodnotu pohledávky ve výši rozdílu 

mezi rozvahovou hodnotou pohledávky a související opravnou položkou. Opravné položky, 

jejichž způsob tvorby a výši stanoví zákon o rezervách - zákonné opravné položky, jsou 

považovány za výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Zákonné opravné 

položky lze tvořit pouze k rozvahové hodnotě nepromlčených pohledávek splatných 

po 31. 12. 1994. Promlčení pohledávky nastane, pokud nedojde k její úhradě nebo  k jiné 

formě jejího zániku, např. započtení pohledávky se závazkem, zánik dlužníka bez právního 

nástupce či pravomocné odstoupení věřitele dlužníka od smlouvy, dohoda věřitele a dlužníka 

o zrušení závazku dlužníka apod. [20] 

7.4.1 Zákonné opravné položky k pohledávkám dle § 8 zákona o rezervách, tj. 

k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení 

Tyto opravné položky jsou zaúčtovány ve výši 100 % rozvahové hodnoty nepromlčených 

pohledávek přihlášených ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o úpadku, a to v účetním, 

respektive zdaňovacím období, ve kterém byly tyto pohledávky přihlášeny. [20] 
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V případě, že nejsou dodrženy podmínky stanovené v § 8 zákona o rezervách, například 

proto, že opravná položka k pohledávce byla vytvořena v pozdějším období, než je rok jejího 

přihlášení, nebo proto, že pohledávky nebyla u soudu přihlášena ve lhůtě stanovené 

usnesením soudu o úpadku, posuzují se tyto pohledávky dle § 8a zákona o rezervách. 

Opravné položky lze v takovýchto případech tvořit i nad rámec 20 %, pokud jsou splněny 

podmínky tvorby nad tento rámec. [20] 

7.4.2 Zákonné opravné položky k pohledávkám dle § 8a zákona o rezervách a dle § 8c 

zákona o rezervách 

Zákonné opravné položky dle § 8a lze uplatnit a zaúčtovat pouze za předpokladu, že se jedná 

o nepromlčené pohledávky splatné po 31. 12. 1994, a nelze je uplatnit v případě, se jedná 

o pohledávky [20]: 

 za dlužníkem, ke kterému má společnost současné splatné závazky po lhůtě splatnosti 

a neprovede vzájemný zápočet pohledávek a závazků, 

 za společníky, akcionáři za upsaný vlastní kapitál, 

 za spojenými osobami vymezenými v § 23, odst. 7 zákona o daních z příjmů. 

K nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. 12. 1994 lze uplatnit a zaúčtovat 

zákonné opravné položky ve výši [20]: 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty 

pohledávek, od jejichž lhůty splatnosti uplynulo více než šest měsíců,33 % neuhrazené 

rozvahové hodnoty pohledávek, od jejichž lhůty splatnosti uplynulo více než dvanáct 

měsíců,50 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávek, od jejichž lhůty splatnosti 

uplynulo více než osmnáct měsíců,66 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávek, 

od jejichž lhůty splatnosti uplynulo více než dvacet čtyři měsíců,80 % neuhrazené 

rozvahové hodnoty pohledávek, od jejichž lhůty splatnosti uplynulo více než třicet 

měsíců,100 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávek, od jejichž lhůty splatnosti 

uplynulo více než třicet šest měsíců. 

Zákonné opravné položky dle § 8c lze tvořit v účetním, anebo zdaňovacím období až do výše 

100 % jejich neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství. [20] 
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8 Analýza a rozbor pohledávek 

Tato kapitola se věnuje analýze pohledávek s využitím ukazatelů technické finanční analýzy 

a rozboru pohledávek z hlediska lhůty splatnosti. Zobrazuje stav a vývoj jednotlivých 

pohledávek ve společnosti v letech 2011 až 2013.  

8.1 Analýza jednotlivých položek oběžných aktiv 

Celková výše aktiv společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. k 31. 12. 2011 činí 

11 235 217 tis. Kč, přičemž jsou celková aktiva z 99,5 % tvořena oběžnými aktivy. [21] 

Strukturu oběžných aktiv v roce 2011 zachycuje obrázek 2. Krátkodobé pohledávky jsou zde 

tvořeny z 64,5 % pohledávkami z obchodních vztahů, dále pak 34,5 % pohledávkami 

za ovládající a řídicí osobou a z 0,5 % daňovými pohledávkami za státem. Zásoby tvoří pouze 

položka nedokončené výroby. Dlouhodobé pohledávky jsou složeny z pohledávek 

z obchodních vztahů. Krátkodobý finanční majetek tvoří z převážné části účty v bankách. [21] 

 

Obr. 2 Struktura oběžných aktiv za rok 2011 
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V roce 2012 činí celková výše aktiv společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 

7 215 360 tis. Kč. Celková aktiva jsou z 99,3 % tvořena oběžnými aktivy. [22] 

Oběžná aktiva v roce 2012 zachycuje obrázek 3. Krátkodobé pohledávky jsou tvořeny 

ze 67 % pohledávkami z obchodních vztahů, 29,6 % pohledávkami za ovládající a řídicí 

osobu a z 2,7 % daňovými pohledávkami za státem. Zásoby jsou tvořeny položkou 

nedokončené výroby. Dlouhodobé pohledávky jsou složeny z pohledávek z obchodních 

vztahů. Krátkodobý finanční majetek tvoří účty v bankách. [22] 

 

Obr. 3 Struktura oběžných aktiv za rok 2012 
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Celková výše aktiv v roce 2013 činí 6 501 168 tis. Kč. Z toho oběžná aktiva tvoří 99,3 %. 

Obrázek 4 zachycuje stav oběžných aktiv v roce 2013, kde krátkodobé pohledávky jsou 

tvořeny z 68,2 % pohledávkami z obchodních vztahů, 6,9 % jsou daňové pohledávky 

za státem, 4,6 % dohadné účty aktivní a 19,6 % tvoří jiné pohledávky. [23] 

 

Obr. 4 Struktura oběžných aktiv za rok 2013  

 

Obr. 5 Srovnání vývoje položek oběžných aktiv v letech 2011 až 2013  
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8.2 Vertikální analýza oběžných aktiv 

Vertikální analýza vyjadřuje procentuální zastoupení jednotlivých položek oběžných aktiv 

na celkovém součtu oběžných aktiv.  

Na základě výpočtů v tabulce 3 vyplývá, že největší podíl na celkových oběžných aktivech 

ve všech letech představují krátkodobé pohledávky. Krátkodobé pohledávky v roce 2011 

tvořily skoro 57 %, v roce 2012 pak necelých 60 %. V roce 2013 se jejich stav navýšil 

na 67 %. 

Další významnou položku oběžných aktiv představují dlouhodobé pohledávky. V roce 2011 

tvořily dlouhodobé pohledávky 41 %. V roce 2012 dlouhodobé pohledávky klesly na 36 % 

a v roce 2013 se jejich podíl na celkových oběžných aktivech snížil na 14 %. 

Podíl zásob na oběžných aktivech představoval v roce 2011 necelé 2 %. V roce 2012 

jejich podíl stoupl na 3 %, ale v roce 2013 klesl podíl na 1,4 %. 

Tab. 3 Vertikální analýza oběžných aktiv  

 2011 2012 2013 

Kč % Kč % Kč % 

Oběžná aktiva 11 179 463 100,00 7 163 667 100,00 6 455 052 100,00 

Zásoby 206 119 1,84 207 444 2,90 88 928 1,38 

Dlouhodobé 

pohledávky 
4 515 755 40,39 2 581 525 36,04 881 598 13,66 

Krátkodobé 

pohledávky 
6 362 839 56,92 4 288 571 59,87 4 311 714 66,80 

Krátkodobý 

finanční majetek 
94 750 0,85 86 127 1,20 1 172 812 18,17 

8.3 Ukazatelé likvidity 

Ukazatelé likvidity se zaměřují na schopnost společnosti hradit své závazky v případě vzniku 

neočekávaných problémů. Rozlišuje se [13]: 

 Ukazatel okamžité likvidity (likvidita 1. stupně), 

 Ukazatel pohotové likvidity (likvidita 2. stupně), 

 Ukazatel běžné likvidity (likvidita 3. stupně). 
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Tab. 4 Hodnocení likvidity společnosti  

 2011 2012 2013 

Ukazatel okamžité 

likvidity 
0,01 0,01 0,25 

Ukazatel pohotové 

likvidity 
1,08 1,20 1,34 

Ukazatel běžné 

likvidity 
1,10 1,24 1,37 

V tabulce 4 jsou porovnány ukazatelé likvidity během let 2011 až 2013.  

Ukazatel okamžité likvidity patří mezi nejpřísnější ukazatelé likvidity. Tento ukazatel 

vyjadřuje okamžitou platební schopnost. Jeho doporučená hodnota se pohybuje kolem 1. 

V odborných publikacích je uváděná minimální hodnota tohoto ukazatele kolem 0,2. 

Tuto hodnotu společnost splňuje v roce 2013. Je tedy schopna splácet své právě splatné dluhy. 

[13] 

Likvidita pohotová, označována také jako likvidita 2. stupně, hodnotí vztah mezi pohotovými 

oběžnými aktivy ke krátkodobým závazkům. Je doporučeno, aby se hodnota tohoto ukazatele 

pohybovala v rozmezí 1 až 1,5, neměla by však klesnout pod hodnotu 1. Na základě 

vypočtených údajů v tabulce 4 je možné konstatovat, že společnost splňuje hodnoty ukazatele 

pohotovostní likvidity. [13] 

Posledním ukazatelem je ukazatel běžné likvidity. V případě že společnost přemění oběžný 

majetek na peníze, ukáže tento ukazatel, kolikrát společnost uspokojí své věřitele. Uvádí se, 

že hodnota tohoto ukazatele by se u zdravého podniku měla pohybovat mezi 2 až 3. 

Toto rozmezí společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. nesplňuje pravděpodobně z důvodu, 

že využívá agresivnější strategii v řízení, u které se doporučuje hodnota pod 1,5. [13] 

Tyto ukazatelé likvidity patří mezi statistické ukazatele. Jsou nejčastěji vypočítávány 

k bilančnímu dni 31. 12., či k jinému bilančnímu dni. Je třeba upozornit, že tedy slouží spíše 

pro orientační charakteristiku. 

8.4 Ukazatelé aktivity 

Ukazatelé aktivity vyjadřují využití majetku, jak efektivně využívá společnost složky aktiv. 

Jedná se o obrátkovost, tedy ukazatel rychlosti obratu, a ukazatel doby obratu. Ten udává 
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počet dní nutných k vykonání obratu. V praxi se více využívá právě ukazatel doby obratu. 

Pro názornost je proto vhodnější porovnat ukazatelé doby inkasa pohledávek a dobu splatnosti 

krátkodobých závazků. Doba inkasa pohledávek říká, jakou dobu jsou finanční prostředky 

vyjádřeny v podobě pohledávek. Doba splatnosti závazku stanovuje počet dnů, které uplynou 

od vzniku závazku do doby jeho zaplacení. Doba inkasa pohledávek by měla být kratší, 

než doba splatnosti závazků, z důvodu neohrožení likvidity podniku. Tedy, aby společnost 

nehradila závazky z vlastních zdrojů. [5] 

Tab. 5 Srovnání doby obratu pohledávek a závazků 

 2011 2012 2013 

Doba inkasa 

pohledávek 
258 142 108 

Doba splatnosti 

závazků 
241 119 98 

Při srovnání jednotlivých let, jak uvádí tabulka 5, je zřejmé, že nejdelší doba obratu 

pohledávek a doba splatnosti závazků byla v roce 2011. Společnost tedy 258 dnů čekala, 

než někteří odběratelé zaplatí. ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. pak zaplatila své závazky 

za 241 dnů, což mohlo představovat riziko pro věřitele společnosti. 

Následující dva roky již docházelo k postupnému snižování jak doby obratu pohledávek, tak 

doby splatnosti závazků.  

Rok 2012 představoval snížení u doby inkasa pohledávek i doby splatnosti závazků skoro 

o polovinu. Pozitivní je rok 2013, ve kterém došlo k dalšímu poklesu obou ukazatelů.  

Přesto by společnost, dle mého názoru, měla docílit dalšího podstatného snížení obou 

ukazatelů. Především při vysoké době splatnosti závazků by společnosti ŠKODA PRAHA 

Invest s.r.o. mohly nastat potíže se získáním úvěrů. Negativní je také delší hodnota doby 

obratu pohledávek, než doba splatnosti krátkodobých závazků. Tímto hlediskem může být 

ohrožena likvidita společnosti. 

8.5 Rozbor pohledávek dle lhůty splatnosti 

Tato část diplomové práce je zaměřena na rozbor pohledávek na základě lhůty splatnosti 

v období 2011 až 2013. Jak uvádí tabulka 6 dochází k postupnému snižování počtu dnů 

pro úhradu pohledávek, jejichž lhůta splatnosti je vyšší než 61 dnů. Naopak se navyšuje 
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splatnost pohledávek s úhradou do 60 dnů. Srovnání vývoje lhůt splatnosti pohledávek je 

znázorněno i na obrázku 6.  

Tab. 6 Lhůta splatnosti pohledávek v jednotlivých letech [20] 

Splatnost 

pohledávek 
2011 2012 2013 

 v Kč v % v Kč v % v Kč v % 

do 30 dnů 545 001 8,60 741 116 17,00 711 147 16,50 

31 až 60 dnů 1 320 056 21,40 950 223 22,00 1 002 567 23,30 

61 až 90 dnů 2 567 221 40,00 1 545 230 36,00  1598 441 37,00 

nad 91 dnů 1 930 561 30,00 1 052 002 25,00 999 559 23,20 

nad 1 rok  4 515 755  2 581 525  881 598  

 

 

Obr. 6 Srovnání lhůty splatnosti pohledávek v jednotlivých letech 

Ovšem celkový stav úhrady pohledávek je podle mě pro společnost nepříznivý. Úsek finance 

a ekonomiky by měl zvážit vhodnější systém řízení pohledávek a zaměřit se rovněž 

na prevenci vzniku pohledávek s dlouhou lhůtou splatnosti.  

8.6 Způsoby upomínání a vymáhání pohledávky 

Existuje mnoho způsobů upomínání a vymáhání pohledávek. Upomínání odběratelů 

s předstihem pomůže předejít následnému vymáhání pohledávek, které bývá většinou velmi 

zdlouhavé. Zajištěním postupných kroků při upomínání se získá přeměna pohledávek 
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na finanční prostředky, které může společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. využít 

k následnému financování.  

Ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. má na starost oblast pohledávek úsek financí 

a ekonomiky. Tento úsek monitoruje veškeré pohledávky, přes platby, pohledávky 

po splatnosti, tvorbu opravných položek až po jejich odpis. [20] 

Ve společnosti se využívá pro upomínání splatnosti telefonický kontakt v případě veškerých 

pohledávek po splatnosti. V případě nezaplacení pohledávek přichází na řadu písemné 

upomínání. [20] 

Pokud uplyne více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a odběratel ani poté pohledávku neuhradí, 

společnost reaguje soudním vymáháním, při které je pohledávka předána právnímu odboru. 

[20] 
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9 Řízení pohledávek 

Řízení pohledávek vede ke snížení rizika nesplacení pohledávek souborem postupů. 

Tyto postupy pro řízení pohledávek by měly být definovány vnitropodnikovou směrnicí. Měly 

by být vyjádřeny jednoznačnou, srozumitelnou a kontrolovatelnou formou pro dané skupiny 

odběratelů.  

Dle získaných informací má na starost veškeré pohledávky, jak ve splatnosti, tak 

po splatnosti, úsek finance a ekonomiky. Bohužel situace s řízením pohledávek a snižováním 

nesplacených pohledávek není stále vyhovující. Pohledávky sice jsou definovány 

ve vnitropodnikové směrnici, ale není vyjádřena jednoznačná odpovědnost daného úseku 

za vznik rizikových pohledávek či pohledávek po lhůtě splatnosti. [20] 

9.1 Systém credit risk  

Jak je uvedeno v kapitole 3.1.1 systém credit risk je tvořen souborem preventivních opatření. 

Tato opatření si kladou za cíl minimalizovat vznik rizikových pohledávek a pohledávek 

po lhůtě splatnosti. Rovněž specifikuje nástroje, které slouží k účelnému a účinnému 

vymáhání takových pohledávek. Takový systém ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 

chybí. A protože se jedná o velkou společnost, pravděpodobně by měl mít tento systém 

ve společnosti své místo, neboť finanční zdraví je důležité pro dlouhodobou existenci 

společnosti.  

Další důležitou součástí v řízení pohledávek ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. je 

sběr, analýza dat a přístup k jednotlivým odběratelům. Tato data zjišťuje úsek nákupu, a to 

[20]: 

 od daného odběratele,  

 externími způsoby. 

Data zjišťována úsekem nákupu od daného odběratele zahrnují především [20]: 

 základní údaje, kterými jsou obchodní název organizace, adresa, právní forma, IČ, 

DIČ, 

 identifikace osoby zastupující organizaci. 
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Data zjišťována úsekem nákupu externími způsoby využívá těchto zdrojů: 

 Obchodní rejstřík, 

 Živnostenský rejstřík, 

 Insolvenční rejstřík, 

 Justice.cz, 

 Registr plátců DPH, 

 Registr ekonomických subjektů Českého statistického úřadu v Administrativním 

registru ekonomických subjektů. 

Za tato získaná data odpovídá úsek nákupu. Dále je předává úseku finance a ekonomiky. 

Tento úsek zařadí data do databáze odběratelů pouze v případě, že jsou informace 

o odběratelích ověřená úsekem nákupu z externích zdrojů. Úsek finance a ekonomiky 

průběžně kontroluje a odpovídá za dodržování schválených zásad a pravidel preventivního 

charakteru dle interních dokumentů. Také odpovídá za správnost a včasnost vložených 

informací do informačního systému. [20] 
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10 Zhodnocení problematiky řízení pohledávek ve společnosti ŠKODA PRAHA 

Invest s.r.o.  

V této kapitole je na základě analýzy a rozboru pohledávek zhodnocena problematika v řízení 

pohledávek ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Je provedena analýza jednotlivých 

položek oběžných aktiv v letech 2011, 2012 a 2013 a následuje rozbor pohledávek dle lhůty 

splatnosti.  

10.1 Závěr z analýzy a rozboru oběžných aktiv 

Nejprve byla provedena analýza jednotlivých položek oběžných aktiv v letech 2011, 2012 

a 2013. Z této analýzy vyplývá, jak se vyvíjí struktura jednotlivých oběžných aktiv. 

Společnosti se úspěšně daří snižovat dlouhodobé pohledávky. V roce 2011 představovaly 

dlouhodobé pohledávky necelých 4 516 mil Kč. V roce 2012 to byla částka 2 582 mil Kč 

a v roce 2013 se dlouhodobé pohledávky snížily v porovnání s rokem 2011 zhruba o 80 %. 

Vývoj je možné hodnotit jako pozitivní.  

Naopak u krátkodobých pohledávek vývoj kolísá. V roce 2011 se pohybovaly krátkodobé 

pohledávky kolem částky 6 369 mil Kč. V roce 2012 se snížily na částku 4 289 mil Kč, ale 

v roce 2013 opět stouply a představovaly necelých 4 312 mil Kč.  

Vývoj dlouhodobých a krátkodobých pohledávek je patrný i z vertikální analýzy. Dlouhodobé 

pohledávky jsou výraznou položkou oběžných aktiv, které v roce 2011 představovaly 41 %, 

v roce 2012 to bylo 36 % a v roce 2013 tvořily 14 %. 

Celková oběžná aktiva jsou největším podílem tvořena krátkodobými pohledávkami. Ty 

v roce 2011 představovaly 57 % z celkových oběžných aktiv, v roce 2012 téměř 60 %. 

Navýšení krátkodobých aktiv bohužel opět proběhlo v roce 2013, a to na 67 %. 

Předmětem analýzy jsou také výpočty ukazatelů likvidity a aktivity. V případě ukazatele 

okamžité likvidity je společnost schopna zaplatit splatné dluhy. Společnost splňuje i ukazatel 

pohotovostní likvidity. Ukazatel běžné likvidity společnost nesplňuje pravděpodobně z příčin 

využívání agresivnější strategie řízení.  

Ukazatelé aktivity sledují efektivní využívání složek aktiv. Srovnány jsou v této části 

ukazatelé doby inkasa pohledávek a doby splatnosti závazků. Z výsledků vyplývá, že 

k výraznému poklesu obou ukazatelů došlo až v roce 2013. 
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Dalším hlediskem pro rozbor pohledávek je lhůta splatnosti. V případě splatných pohledávek 

do 30 dnů nastává zlepšení situace, ale dochází také k navýšení pohledávek, které se splácejí 

déle než 91 dnů.  

10.2 Zhodnocení vznik pohledávek ze smluv, zajištění, způsobu upomínání a systému 

credit risk 

Předpokladem pro vznik pohledávky je uzavření smlouvy. Společnost ŠKODA PRAHA 

Invest s.r.o. uzavírá obchody na základě smlouvy o dílo, ve kterých chybí ujednání o sankcích 

či penálech v případě porušení povinnosti jedné ze smluvních stran.  

K zajištění svých pohledávek využívá ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. směnku a postoupení 

pohledávky. Směnka se řadí mezi rozšířený a oblíbený zajišťovací prostředek. Její výhoda 

spočívá v tom, že se společnost nemusí domáhat splacením pohledávky prostřednictvím 

žaloby. Ani směnka však není nejspolehlivějším zajišťovacím instrumentem. Pokud dlužník 

nemůže nebo nechce zaplatit a nereaguje ani na telefonické a následně písemné upomínání, 

nastupuje na řadu vymáhání prostřednictvím soudu. 

Ve společnosti za řízení pohledávek odpovídá úsek ekonomiky a financí. Chybí zde jednotný 

a ucelený systém v řízení pohledávek, který by byl tvořen určitými preventivními opatřeními 

například v podobě samostatného úseku pro řízení oběžných aktiv, databáze, která by 

zahrnovala rozdělení odběratelů do bonitních segmentů a umožnila tak snadnější 

a přehlednější informace o odběratelích.  

Proces získávání informací o odběratelích je rovněž velmi složitý a zdlouhavý. Společnost by 

mohla zvážit, zda-li nevyužít jednodušší a rychlejší proces k ohodnocení ekonomického 

subjektu.  
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11 Návrhy na zvýšení účinku systému řízení pohledávek 

Dle informací získaných z teoretické části diplomové práce a na základě analýz provedených 

v praktické části jsou navržena následující zlepšení v řízení pohledávek ve společnosti 

ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 

 vytvoření samostatného úseku vycházejícího se systému credit risk pro řízení oběžných 

aktiv, 

 rozdělení odběratelů do bonitních segmentů, 

 zajištění pohledávek dle bonitních segmentů,  

 stanovení ujednání ve smlouvě týkající se sankcí, 

 zjišťování informací o odběratelích v rámci jednotného systému CESR. 

11.1 Vytvoření samostatného úseku pro řízení oběžných aktiv 

Ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. odpovídá za získávání informací o odběratelích 

úsek nákupu, za řízení pohledávek odpovídá úsek finance a ekonomiky. Společnost by mohla 

zvážit, zda-li nevytvořit nový úsek, který bude metodologii řízení pohledávek zpracovávat 

a odpovídat za ni, společně s oběma úseky v rámci svých kompetencí.  

Jestliže by si společnost v rámci navýšení mzdových nákladů nepřála vytvoření nového 

úseku, mohla by převést pracovníka z úseku nákupu nebo úseku finance a ekonomiky 

na samostatnou funkci. Pracovník by velmi úzce spolupracoval jak s úsekem nákupu, tak 

s úsekem finance a ekonomiky. Společnost tímto oddělí od řízení nákupu řízení pohledávek 

a může takto zabránit střetu zájmů mezi jednotlivými úseky.  

Pracovník či úsek by mohl provádět: 

 sledování pohledávek, které spočívá v práci s odběrateli, hledání společných rysů 

odběratelů, kteří neplatí, objednávky, kontrola a evidence pohledávek po lhůtě 

splatnosti, upomínání, 

 řízení krátkodobého finančního majetku, především kontrola stavu účtů, platby, 

Pro tento úsek, případně samostatného pracovníka, je potřeba vytvořit vnitropodnikovou 

směrnici, která stanoví toky informací ve společnosti a umožní rozdělení kompetencí. Také 

odstraní možné osobní vazby k dlužníkovi.  



 

48 
 

11.2 Rozdělení odběratelů do bonitních segmentů 

Společnost má vytvořenou databázi svých odběratelů. Pro jednodušší orientaci, snadnější 

využití a přehlednost je možné rozdělit dále odběratelé do bonitních skupin podle 

jejich přínosu pro společnost a platební morálky.  

Rozdělení odběratelů dle přínosu pro společnost: 

 skupina A - odběratelé, kteří společnosti přinášejí obrovské zisky, 

 skupina B - odběratelé, kteří přinášejí společnosti zisk, ale mohlo by se docílit zvýšení 

těchto zisků, 

 skupina C - odběratelé, kteří nepřinášejí zisk, vyznačují se špatnou spolupráci, 

 skupina 0 - nový odběratel. 

Rozdělení odběratelů dle platební morálky: 

 skupina 0 - nový odběratel,  

 skupina 1 - odběratelé, kteří platí ve lhůtě splatnosti, 

 skupina 2 - odběratelé, kteří zaplatí do 30 dnů po lhůtě splatnosti, 

 skupina 3 - odběratelé, kteří platí 60 dnů po lhůtě splatnosti, 

 skupina 4 - odběratelé, kteří platí 90 dnů po lhůtě splatnosti, 

 skupina 5 - odběratelé, jejichž splatnost je delší než 90 dnů po lhůtě splatnosti. 
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Jak uvádí tabulka 7 ve stávající databází se provede doplnění písmene pro hodnocení přínosu 

daného odběratele pro společnost a číslo, které zařadí odběratele dle jeho platební morálky.  

Tab. 7 Databáze odběratelů 

Obchodní 

název 
Jednatel Adresa Kontakt IČ/DIČ 

Skupina 

přínos plat. morálka 

XXX, a.s. XXX XXX X XXX A 2 

YYY, s.r.o. YYY YYY Y YYY C 3 

ZZZ, a.s. ZZZ ZZZ Z ZZZ B 3 

Sledování odběratelů, jejich přínosu pro společnost a lhůty splatnosti, tak bude přehlednější 

pro nově vytvořený úsek řízení oběžných aktiv.  

11.3 Zajištění pohledávek dle bonitních segmentů 

Odběratelům mohou být po rozdělení dle bonitních segmentů přiřazeny různé způsoby jištění 

pohledávek. Pohledávky mohou být kromě směnky a postoupení pohledávky, zajištěny 

pojištěním pohledávek nebo výhradou vlastnického práva.  

Pojištění pohledávek představuje službu, kdy odběratel nemůže nebo nechce zaplatit fakturu. 

Riziko z nezaplacení tak přechází na pojišťovnu. Toto pojištění ovšem představuje 

pro společnost náklad. [17] 

Výhrada vlastnického práva spočívá v ochraně práva prodávající na zaplacení kupní ceny. 

Prodávaná věc by tedy byla majetkem společnosti do doby, než odběratel zaplatí. [17] 

Odběratelé rozděleni dle přínosu pro společnost ve skupině A nepředstavují pro společnost 

riziko nezaplacení pohledávek. Většinou je úhrada faktury provedena nejpozději do 30 dnů 

po lhůtě splatnosti. Skupina A se nemusí zatěžovat prostředky na zajištění pohledávek. 

Skupinu B tvoří odběratelé, kteří společnosti rovněž přinášejí zisky. Zajištění pohledávek by 

mohlo být navrženo lehčím způsobem. Skupina C je představována klienty, kteří nepřinášejí 

zisky a většinou je spolupráce s nimi složitější. Zde je potřeba navrhnout bezpečnější nástroje 

pro zajištění pohledávek. 
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Navržené prostředky k zajištění pohledávek: 

Skupina A 

Ve skupině A jsou významní klienti, kteří jsou pro společnost velmi důležití, neboť přinášejí 

největší zisky a pohledávky jsou splaceny nejpozději do 30 dnů po lhůtě splatnosti. Tuto 

skupinu není nutné zatěžovat zajišťovací prostředky. Vztah těchto klientů a společnosti je 

postaven na vzájemné důvěře a velmi dobré spolupráci. 

Skupina B 

Tato skupina zahrnuje odběratelé, kteří by společnosti mohli přinášet větší zisky a platí 

nejpozději do 60 dnů po lhůtě splatnosti. Je ovšem nutné tuto skupinu správně motivovat, 

např. zkrácením termínu zhotovení díla. Pohledávku pro tuto skupinu odběratelů si společnost 

může zajistit prostřednictvím penálů uvedených ve smlouvě. Pokud by v této skupině byli 

odběratelé, jejichž lhůta splatnosti by byla delší než 60 dnů, bylo by dobré zajistit pohledávky 

směnkou či postoupením pohledávky. 

Skupina C 

Odběratelé, kteří jsou v této skupině, nejsou pro společnost ziskoví a nevyplatí se s nimi 

spolupracovat, i proto, že jejich lhůta splatnosti je 90 dnů a déle. Odběratelé se však do pozici 

pozdě platících či neplatičů mohla dostat z důvodu závazků, které jsou jejich klienty hrazeny 

pozdě. I zde může dojít ke zlepšení situace. Přesto by společnost měla zvážit, zda-li 

u takových pohledávek neprovést zajištění pomocí směnky a nástroje pojištění pohledávek. 

Pokud je splatnost u těchto klientů delší než 90 dnů, využít výhradu vlastnického práva.  

Skupina 0  

Specifickou skupinou jsou noví zákazníci. U těchto klientů zatím není známo, jak budou 

splácet své pohledávky vůči společnosti. Nástrojem k zajištění pohledávek této skupiny by 

mohlo být pojištění pohledávek. Společnosti se bohužel navýší náklady, ale nijak tím nezatíží 

nové zákazníky. 

11.4 Stanovení ujednání o sankcích ve smlouvě 

Smlouvy vypracovává úsek nákupu. Tyto smlouvy připomínkuje právní odbor, který je přímo 

podřízen generálnímu řediteli. Společnost uzavírá s klienty smlouvy o dílo, ve kterých však 

chybí náležitosti v případě porušení povinností jedné ze smluvních stran. Bylo by tedy vhodné 

přímo do smlouvy zavést ujednání obsahující úroky z prodlení.  
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Občanský zákoník v § 517 říká, že pokud dlužník nezaplatí ve lhůtě splatnosti svůj peněžitý 

závazek, věřiteli automaticky vyplývá právo na úrok z prodlení v zákonné výši. Výhodou 

pro věřitele je zákonná povinnost na straně dlužníka tuto peněžní částku zaplatit, přestože 

není uvedena ve smlouvě. Úrok je ovšem limitovaný částkou určenou nařízením vlády. [25] 

Pokud se řídí pohledávka obchodním zákoníkem, mohou si obě strany dohodnout vyšší částku 

úroku z prodlení.  

V případech, kdy jsou úroky z prodlení pro společnost nevyhovující, může smlouva 

obsahovat ujednání o sankcích či smluvních pokutách, které již dle nového občanského 

zákoníku není zajištěním dluhu ale utvrzením.  

11.5 Informace 

V současnosti náleží informace mezi klíčové faktory v řízení pohledávek. Čím více informací 

je o podnikatelském subjektu k dispozici, tím lepší a účinnější se stane řízení a správa 

pohledávek. Především u nových odběratelů je získání co největšího množství informací 

důležité. Zjistí se tak ochota klienta platit a jeho platební morálka vůči jiným podnikatelským 

subjektům.  

Zdrojem informací je v prvé řadě obchodní rejstřík a živnostenský rejstřík. Jde o identifikaci 

podnikatelského subjektu jako je obchodní název, vlastníci, právní forma, adresa, vznik 

subjektu, předmět podnikání apod. 

Následují informace, které říkají, jak je společnost odběratele velká, jaký má obrat. Jsou zde 

informace o vedení společnosti. Takové informace je možno zjistit z výroční zprávy, tedy 

taky poměrně dostupně. Obtížněji dostupné jsou informace týkající se výkonnosti společnosti, 

platební schopnosti a zadluženosti.  

Některé z těchto hospodářských informací jsou dostupné na stránkách Ministerstva 

spravedlnosti Justice.cz. Především je vhodné využít insolvenční rejstřík, zda-li není odběratel 

v insolvenci - neschopen splácet své závazky.  

Ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. má na starost vyhledávání a získávání informací 

úsek nákupu, a to přímo od odběratele a z externích zdrojů. Jedná se o zdlouhavý 

a komplikovaný proces.  

Na základě údajů je možné společnosti doporučit k získávání dat o odběratelích jednodušší 

způsoby k hodnocení odběratelů, například program CESR (Czech Economic Subjects 

Rating).  
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Systém CESR nabízí informace v přehledné formě a vychází z nejaktuálnějších databází 

a rejstříků, jako jsou např. obchodní a živnostenský rejstřík, Justice.cz, insolvenční rejstřík, 

informací z Centrální evidence exekucí, apod.  

Každá společnost, zařazená do tohoto systému, dosáhne vždy jeden stupeň ratingu 

z celkových sedmi [18]: 

 A
+ 

- subjekt s velmi nízkou mírou rizika, 

 A - nízká míra rizika subjektu, 

 B - subjekt nevykazuje větší problémy, 

 C - rizikový subjekt, 

 D - subjekt velmi rizikový, 

 E - činnost subjektu byla ukončena/zrušena 

 X - relevantní rating nelze stanovit. 

Systém by usnadnil práci úseku nákupu při zjišťování informací o odběratelích 

a jejich platební morálce. Také by umožnil snadnější rozdělení odběratelů do jednotlivých 

skupin dle bonitních segmentů pro úsek řízení oběžných aktiv.  
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12 Závěr 

V diplomové práci je provedena charakteristika pohledávek v procesu jejich řízení a správy. 

Tyto poznatky jsou aplikovány na konkrétní společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. s cílem 

zaměřit se na prevenci vzniku pohledávek a vytvořit návrhy poklesu vzniku pohledávek 

po lhůtě splatnosti a snížení nedobytných pohledávek. 

Teoretická část diplomové práce vymezuje pohledávku z právního, účetního a daňového 

hlediska. Uvádí příčiny vzniku pohledávky a způsoby jejího zániku. 

V druhé polovině teoretické části je popsán proces řízení pohledávek a navržen obecný postup 

při řízení pohledávek. 

V praktické části je charakterizována společnost ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. Jsou zde 

stručně popsány činnosti společnosti. V další části je provedena analýza položek oběžných 

aktiv za období 2011 až 2013. Je také věnována pozornost současnému způsobu upomínání 

a vymáhání pohledávek a systému řízení pohledávek ve společnosti.  

Z analýzy oběžných aktiv, vertikální analýzy a z vypočtených ukazatelů likvidity a aktivity je 

zhodnocena problematika řízení pohledávek ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 

Ze zjištěných informací vyplývá, že ve společnosti není vytvořen ucelený systém řízení 

pohledávek a chybí jednoznačně určená odpovědnost za vznik pohledávek po lhůtě splatnosti.  

Na základě získaných výsledků současného řízení a prostřednictvím provedené analýzy jsou 

v závěru diplomové práce vytvořeny návrhy v podobě zřízení samostatného úseku pro řízení 

oběžných aktiv. Je také navržena přehlednější databáze odběratelů a jednodušší proces 

získávání informací o odběratelích s cílem zvýšit účinky systému řízení pohledávek 

ve společnosti ŠKODA PRAHA Invest s.r.o. 

Systém řízení a správy pohledávek je nesmírně složitý. A přestože může mít podnikatelský 

subjekt vytvořený sebelepší systém řízení pohledávek, bohužel vždy záleží na druhé straně, 

zda-li zaplatí nebo nezaplatí svůj závazek. 
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Příloha č. 1 

Kupní smlouva 

Prodávající ........................................  

a 

Kupující ............................................  

uzavírají tuto kupní smlouvu: 

Předmět smlouvy 

Předmětem této kupní smlouvy je prodej 

Cena, místo plnění 

Cena bez DPH: ............................... Kč 

Sazba DPH: 21 % 

Cena včetně DPH: ......................... Kč. 

Místem plnění je sídlo prodávajícího. 

Platební podmínky 

Kupující zaplatí prodávajícímu dohodnutou kupní cenu na základě faktury. Prodávající je 

oprávněn fakturovat kupní cenu po předání zboží. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne 

doručení kupujícímu (v pochybnostech se má za to, že byla doručena třetí den ode dne 

odeslání). 

Termín plnění 

Smluvní strany se dohodly na plnění do 30 dnů ode dne podpisu této kupní smlouvy. 

Ostatní ujednání 

Kupující prohlašuje, že se řádně seznámil se stavem předmětu koupě a že ten plně odpovídá 

stanovené kupní ceně. 

Prodávající prohlašuje, že předmět koupě není zatížen právy třetích osob. 

Vlastnictví k předmětu koupě přejde na kupujícího zaplacením celé kupní ceny (výhrada 

vlastnictví). Nebezpečí náhodné zkázy nebo škody na předmětu koupě nese kupující od 

okamžiku jeho převzetí od prodávajícího (protokol o předání a převzetí). 

Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou řešeny touto smlouvou, se řídí obecnými 

právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem v platném znění. 

Tato kupní smlouva je vypracována celkem ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost 

originálu. Každá smluvní strana bude mít ve svém držení jedno vyhotovení. 

 

Ostrava dne .......................................  

prodávající ........................................  

kupující .............................................  


