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1.    Úvod 
 

Podnikatelské prost edí se rozvíjí v rámci celého sv ta a nejinak je tomu 

i v eské republice. Každá ú etní jednotka provád jící podnikatelskou innost má 

snahu o dosažení zisku ze svého podnikání.  

Cílem ú etní jednotky je v první ad  zajišt ní ádné a v asné úhrady 

pohledávky, což je možné pomocí prevence. Za nej ast jší zp soby prevence  

je možné považovat kvalitní smlouvu, ve které budou jasn  definovány práva  

a povinnosti obou smluvních stran. Jako prevenci je možné považovat i informace, 

které ú etní jednotka shromáždí o platební morálce svých sou asných i p ípadných 

budoucích obchodních partner . 

Uhrazené pohledávky pat í mezi st žejní pilí e hladkého chodu firmy. 

Promítají se ú etní jednotce nejen do výsledk  hospoda ení, ale mají vliv na její 

likviditu a v neposlední ad  na cash-flow. 

Pohledávku je možné vid t jako právo v itele požadovat po dlužníkovi ur ité 

pln ní na základ  závazku. Pokud dlužník neuhradí sv j závazek v as, vylepší si tím 

do asn  svou finan ní situaci. Bohužel, je to na úkor v itele, který se díky 

dlužníkov  nekázni m že dostat do obtížné finan ní situace. V takovém p ípad  

musí v itel p istoupit k právním opat ením, která mu jsou oporou p i vymáhání 

nesplacených pohledávek.  

Jak je z p edešlého textu z ejmé, budu se problematikou nesplacených 

pohledávek zabývat v mé diplomové práci, která je rozd lena do p ti kapitol. 

Pominu-li první a poslední kapitolu, což je úvod a záv r, budu se ve t ech zbývajících 

kapitolách zabývat aspekty zajiš ování pohledávek z obchodního styku po splatnosti.  

Mým  hlavním cílem je praktická ást práce, kde se nejprve budu zabývat 

rozborem pohledávek firmy „KLIRAD spol. s r.o.“. Vzhledem k tomu, že firma eší 

pohledávky nesystematicky, budu se jim následn  snažit navrhnout postup,  

na základ  kterého by se mohlo stát zajišt ní a p ípadné následné vymáhání 

pohledávek pro firmu jednodušší. V rámci této ásti se rovn ž pokusím p iblížit 

tvorbu zákonných opravných položek na praktických p íkladech. 

Jako jeden z cíl , který jsem si vytý ila je seznámení se zajišt ním 

pohledávek po splatnosti z právního pohledu dle ob anského a obchodního 

zákoníku. Zde se budu snažit p iblížit problematiku od vzniku pohledávky a jejího 
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dalšího života v ú etní jednotce, jako je zajišt ní, následné vymáhání nebo proml ení 

pohledávky, až po její zánik.  

V další kapitole jsem zajišt ní pohledávek po splatnosti pojala z pohledu 

etního a da ového. Mým cílem je p iblížit pohled na pohledávky dle zákona 

o ú etnictví a zákona o dani z p íjm . Budu zde ešit tvorbu ú etních opravných 

položek v ú etnictví a rovn ž da ovou optimalizaci výsledku hospoda ení ú etní 

jednotky. Té je možné dosáhnout pomocí zákonných opravných položek 

k neproml eným pohledávkám nebo odpisem nedobytných pohledávek. 

Byla bych ráda, kdyby tato práce pomohla jiným ú etním jednotkám p i jejich 

práci s pohledávkami a našli zde ur itý návod pro vylepšení své finan ní politiky. 
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2.    Právní charakteristika pohledávek 
 

2.1    Právní úprava 
 

Obchodn  závazkové vztahy jsou v našem právním ádu ešeny Ob anským 

zákoníkem íslo 40/1964 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen Ob Z), který  

je považován za obecné závazkové právo. Speciálním závazkovým právem  

je Obchodní zákoník íslo 513/1991 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen 

ObchZ).  

ObchZ je v mnoha p ípadech závislý na Ob Z práv  z d vodu, že se jedná  

o speciální závazkové právo. V p ípad  úpravy pohledávky ve vztahu 

k podnikatelské innosti se vychází z ObchZ. Není-li zde tato problematika ešena, je 

nutné použít  

i pro p ípady podnikání Ob Z. Z tohoto jednozna  vyplývá podp rná vlastnost 

Ob Z pro vztahy, které jsou upravené dle ObchZ1.  

 

2.2    Vznik pohledávky 
 

Obecn  lze považovat pohledávku jako právo jedné strany (v itele) 

požadovat po druhé stran  (dlužníkovi) ur ité p esn  vymezené pln ní na základ  

daného právního d vodu2. 

 

 

Schéma . 2.2 - Pohledávkový vztah 

           právo požadovat pln ní povinnost pln ní poskytnout           

                         

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

                                            
1 PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Pohledávky a jejich ešení v podnikové praxi. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 
2009. 112 s. ISBN 978-80-7263-534-4. 
2  DRBOHLAV, J; POHL, T. Pohledávky z právního, ú etního a da ového pohledu. 2. vyd. Praha: 
ASPI, 2006. 220 s. ISBN 80-7357-162-5. 
 

Pohledávka 

itel Dlužník 



4 

 

 

vod vzniku pohledávky upravuje Ob Z v § 489, ze kterého jasn  vyplývá, 

že v iteli vzniká právo na pln ní (pohledávka) od dlužníka a dlužník je povinen 

vzniklé pln ní splnit beze zbytku (závazek)3.  

i vzniku pohledávky je nutné si uv domit, v jaké podob  m že být 

provedeno její pln ní. M že mít charakter: 

 pen žitého pln ní - její pln ní provede dlužník v pen žní podob , která m že 

být v m  domácí nebo cizí. Toto pln ní se v praxi využívá nej ast ji. 

 nepen žitého pln ní - toto pln ní je možno provést pomocí naturálního pln ní, 

což m že být v podob  ur ité movité i nemovité v ci, která bude ocen na 

znalcem a bude odpovídat hodnot  pohledávky. Rovn ž je možné ho provést 

pomocí vykonání ur ité innosti, která bude ocen na a bude odpovídat výši 

pohledávky.    

U vzniku pohledávky je nutné brát na z etel i možnost, že se pohledávka m že 

stát neplatnou. Mohou nastat tyto p ípady4: 

 

a) absolutní neplatnost - nastane tehdy, když je právní vztah považován od po átku 

za neplatný. Tento stav m že vzniknout v následujících p ípadech: 

 pokud nebyl u in n svobodn  a vážn , ur it  a srozumiteln  nebo jeho 

edm tem je pln ní nemožné (§ 37 Ob Z), 

 vznikl na základ  právního úkonu ú astníka, který nemá zp sobilost k právním 

úkon m nebo jednal v duševní poruše, která jej iní k tomuto právnímu úkonu 

neschopným (§ 38 Ob Z), 

 pokud právní úkon svým obsahem nebo ú elem odporuje zákonu, obchází jej 

nebo se p í dobrým mrav m (§ 39 Ob Z), 

 nebyl-li právní úkon, na základ  kterého m l daný právní vztah vzniknout, 

in n ve form , kterou vyžaduje zákon nebo dohoda ú astník  (§ 40 Ob Z).  

 

b) relativní neplatnost - i tato m že zp sobit, že právní vztah bude neplatným. 

Zabránit této situaci lze v p ípad , že ú astník, který je úkonem dot en, se relativní 

                                            
3  Zákon . 40/ 1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis  
4 VAIGERT, D.; PHILIPPI, T.; RIŠKO, P.; NAVRÁTILOVÁ, H. Pohledávky - právní p íru ka v itele. 1. 
vyd. Brno: Computer Press, 2006. 272 s. ISBN 80-251-0881-3. 
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neplatnosti nedovolá. Pro tuto neplatnost platí proml ecí lh ta, z ehož je možno 

vyvodit, že pokud oprávn ný ú astník nevyužije svého práva v proml ecí lh , ztrácí 

tento sv j nárok a pohledávka pozbývá d vod zpochybn ní. Tato relativní neplatnost 

je vymezena Ob Z v § 40a. 

astým d vodem pro vznik pohledávky bývá v obchodních vztazích smlouva 

(podrobn ji se jí budu zabývat v kapitole 2.3). P i vzniku smlouvy by m li ú astnící 

dodržovat ur itá pravidla a dbát na to, aby odstranili veškeré d vody, které  

by v budoucnu mohly vést ke vzniku sporu. Je nutné si uv domit, že z titulu smlouvy 

vzniká jedné stran  povinnost pln ní, jímž je závazek a druhé stran  právo na pln ní 

tzn. pohledávka. Každá ze stran je zavázaná termínem pln ní ze smlouvy, což  

je datum, které ur uje splatnost pohledávky na jedné stran  a pln ní závazku  

na stran  druhé. Od tohoto data má v itel právo vymáhat po dlužníkovi pohledávku 

a to více zp soby. Mezi nej ast jší pat í soudní cesta, ale je možné použít i jiné 

možnosti jako jsou rozhod í ízení, exekuce nebo možnost obrátit se na firmy, které 

se vymáháním pohledávek p ímo zabývají.        

 

2.3    Nejb žn jší d vod vzniku pohledávky - smlouva 

 
Jak jsem již uvedla výše, mezi nej ast jší d vody vzniku pohledávky pat í 

smlouva. Celá ada smluv je upravena jak v Ob Z, tak i v ObchZ. Není tím ovšem 

striktn eno, že mohou vznikat jen smlouvy uvedené v t chto zákonech. Je 

možno vytvá et i jiné smlouvy, které by se ovšem m ly opírat o zákony, protože jinak 

že být smlouva p i vzniku soudního sporu prohlášena od po átku za neplatnou, 

což by mohlo mít pro zú astn né strany nep íjemné d sledky. Mohou vznikat rovn ž 

smlouvy smíšené. P i jejich sestavování se vychází z více druh  smluv, které jsou 

uvedeny v zákonech, tzn. že v jejich textu je možno využít obsah r zných ástí 

smluv. 

Smlouva m že být uzav ena mezi dv ma nebo i více ú astníky. K základním 

náležitostem platného právního úkonu pat í5: 

 

                                            
5  DRBOHLAV, J; POHL, T. Pohledávky z právního, ú etního a da ového pohledu. 2. vyd. Praha: 
ASPI, 2006. 220 s. ISBN 80-7357-162-5. 
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 srozumitelnost a ur itost - je zde vyjád ena v le smluvních stran nap . 

esná definice p edm tu pln ní, 

 možnost pln ní - nelze splnit závazek dodat zboží v únoru, pokud bude 

smlouva uzav ena až v b eznu nebo dodat zboží, které ve skute nosti 

neexistuje nap . perpetum mobile, 

 vážné mín ní právního úkonu - je nutné, aby zájem uzav ít smlouvu byl 

oboustranný, což nespl uje reklamní leták vhozený po poštovní schránky, 

 edepsaná forma - zde mohou nastat dv  varianty: 

- ústní - toto dovoluje Ob Z i ObchZ. Podmínkou p i uzavírání ústní smlouvy 

je, že její návrh musí být p ijat ihned, jinak smlouva nevznikne.  

- písemná - musí být u smluv, kde to p ímo na izuje zákon a dále tam, kde tuto 

formu vyžaduje alespo  jedna ze zú astn ných stran. Je to zp sob uzavírání 

smluv, kterou podnikatelé preferují z d vodu pr kaznosti v p ípad  vzniku 

sporu. 

Pro vznik smlouvy jsou ustanovena pravidla v Ob Z, a to v § 43a až 51.  

Na za átku je vytvo en návrh smlouvy, který je dostate  ur itý a vyjad uje v li 

smluvních stran. Tento návrh za íná p sobit doru ením ur ené osob  respektive 

akceptací návrhu smlouvy. Odvolání návrhu m že prob hnout p ed uzav ením 

smlouvy v p ípad , že dojde osob , které je ur eno d íve, než tato osoba p ijetí 

návrhu odeslala. M že ovšem nastat situace, kdy návrh nem že být odvolán 

v pr hu stanovené lh ty pro p ijetí, pokud z návrhu nevyplývá opak, nebo byla-li 

v n m vyjád ena neodvolatelnost. Tato neodvolatelnost m že zaniknout dle ObchZ,  

§ 43b, odst. 1 : 

 uplynutím lh ty, která byla v návrhu ur ena pro p ijetí, 

 uplynutím p im ené doby s p ihlédnutím k povaze navrhované smlouvy  

a k rychlosti prost edk , které navrhovatel použil pro zaslání návrhu, nebo 

 dojitím projevu o odmítnutí návrhu navrhovateli.  

Za v asné p ijetí návrhu a vyjád ení souhlasu s jeho obsahem se považuje 

okamžik, kdy akceptovaný návrh dojde navrhovateli. V p ípad , že akceptovaný 

návrh nedojde ve lh  pro její p ijetí nebo naopak dojde vyjád ení nesouhlasu  

a odmítnutí návrhu, považuje se tento návrh za zaniklý. 
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Schéma . 2.3 - Postup p i uzav ení smlouvy 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
Zdroj: vlastní zpracování 

 
2.3.1    Kupní smlouva6 

 

adí se mezi jednu z nej ast ji používaných smluv v oblasti obchodních 

závazkových vztah . Její úprava je obsažena v ustanoveních § 409 až 475 ObchZ. 

V podstat  se jedná o dodání movité v ci kupujícímu, ímž vznikne prodávajícímu 

závazek, kterým p evede na kupujícího vlastnické právo k v ci. Na druhé stran   

se kupující zavazuje v c p ijmout a zaplatit za ní kupní cenu.  

i uzavírání kupních smluv je nutné dodržet náležitosti stanovené v ObchZ. 

V první ad  je nutné ozna it smluvní strany. Podnikatelé jsou povinni dle § 13a, 

odst. 1 ObchZ uvád t na firemních dokumentech jako jsou obchodní dopisy, faktury, 

smlouvy apod. údaje o své firm , jménu nebo názvu, sídle nebo místu podnikání. 

Pokud se jedná o podnikatele zapsané v obchodním rejst íku, je nutné uvést dále 

údaj o tomto zápisu v etn  spisové zna ky. U podnikatel  nezapsaných 

                                            
6 HORÁKOVÁ, K.; LEMBERKOVÁ, P.. Vzory smluv a podání pro obchodní spole nosti I. 
s komentá em, Obchodní smlouvy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 275 s. ISBN 80-251-0926-7. 

Vytvo ení návrhu smlouvy a jeho 
zaslání ur ené osob  

Datum doru ení - nastává 
závaznost návrhu smlouvy 

Vznik návrhu smlouvy Zánik návrhu smlouvy 

ijetím nastává 
závaznost návrhu 

Okamžik doru ení 
» vznik smlouvy 

Uplynutím lh ty 
k p ijetí návrhu 

Zasláním 
odmítnutí návrhu 

Zánik návrhu 
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v obchodním rejst íku se uvádí údaj o zápisu do jiné evidence nap . živnostenský 

ad. 

Další oddíly kupní smlouvy lze rozd lit následovn : 

 

a) podstatné náležitosti - zde je možno za adit základní ustanovení § 409 ObchZ. 

Pokud by tyto náležitosti nebyly ve smlouv  uvedeny, mohlo by to zp sobit její 

neplatnost nebo by se nejednalo o kupní smlouvu, ale o smlouvu nepojmenovanou. 

Mezi tyto základní ustanovení náleží: 

 kupní cena - musí být ve smlouv  upravena a vyjád ena v pen zích nebo 

musí být stanoven zp sob jejího dodate ného ur ení. Pokud se kupní cena 

nestanoví, nemá to za následek neplatnost smlouvy, ale použije se § 448 

ObchZ. Zde je stanoveno, že v tomto p ípad  se použije kupní cena, za kterou 

se zboží prodávalo obvykle v dob  uzav ení smlouvy. 

 edm t koup  - zde se m že jednat jen o v ci movité. Tyto v ci je nutné  

ve smlouv  specifikovat nejlépe podle druhu a rovn ž je nutné uvést množství 

prodávaných v cí. 

 evod vlastnického práva k p edm tu koup . 

 

b) nepodstatné náležitosti - v p ípad , že tyto náležitosti nejsou ve smlouv  

uvedeny, nem že to mít za následek její neplatnost. Mohou zde být uvedeny: 

 povinnosti prodávajícího - k t mto povinnostem pat í zejména dodání zboží, 

nej ast ji na základ  dodacího listu v etn  doklad , které se ke zboží 

vztahují. Na základ  t chto doklad  nabude kupující vlastnické právo  

ke zboží.  

 povinnosti kupujícího - k této povinnosti pat í zejména zaplacení kupní ceny 

dohodnuté ve smlouv . Tato platba probíhá nej ast ji na základ  faktury, kde 

je uvedena mimo kupní cenu i splatnost. V p ípad , že není uhrazena 

v termínu splatnosti, je kupující v prodlení, ímž vzniká prodávajícímu 

pohledávka z obchodního závazkového vztahu. 

 vady zboží - lze je rozd lit do dvou základních skupin a to: 

- vady z ejmé - jde zejména o takové vady, které jsou patrné na první pohled, 

jako je nap . nedostate ná kvalita, porušený obal na zboží, nedostate né 

množství nebo chybn  vypln né údaje v dodacích dokladech,  
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- vady právní - jedná se o vady, kdy je prodané zboží zatíženo právem t etí 

osoby a toto právo nebylo uvedeno ve smlouv . Nej ast ji se jedná  

o porušení pr myslových práv t etích osob.  

 nebezpe í škody na v ci - toto nebezpe í p echází na kupujícího okamžikem 

evzetí zboží nebo v p ípad  opožd ného p evzetí okamžikem, kdy 

prodávající umožnil kupujícímu se zbožím nakládat.  

 

Vzor kupní smlouvy k nahlédnutí jsem p iložila v záv ru práce v oddíle p íloh 

(p íloha . 1).  

 

2.3.2 Smlouva o dílo7 

 

O této smlouv  m žeme hovo it jako o druhé nej ast ji užívané. Je možné  

ji uzav ít podle Ob Z i ObchZ. Dle Ob Z uzavírají smlouvu o dílo fyzické osoby mezi 

sebou nebo fyzická a právnická osoba. Z toho vyplývá, že dle ObchZ budou kupní 

smlouvu uzavírat podnikatelé a bude se týkat výhradn  podnikatelské innosti. Její 

vymezení se nachází v § 536 až 565 ObchZ.  

Smlouvu o dílo lze uzav ít ústn , a to z d vodu, že nemá p edepsanou 

písemnou formu. Nicmén  se vždy vyplatí uzav ít smlouvu v písemné podob , 

protože jsou tímto úkonem chrán ny ob  smluvní strany. 

i zhotovení smlouvy o dílo je nutné dbát na to, aby nedošlo k zám   

se smlouvou kupní. Toto lze rozlišit na základ  p edm tu pln ní, kde u kupní 

smlouvy se jedná o v c, kdežto u smlouvy o dílo zajiš uje objednatel podstatnou ást 

cí, které je zapot ebí ke zhotovení zboží.  

Dle smlouvy o dílo se pod pojmem dílo rozumí dle § 536, odst. 2 ObchZ : 

 zhotovení nebo montáž v ci, 

 údržba v ci, 

 provedení opravy nebo úpravy v ci, 

 hmotn  zachycený výsledek jiné innosti, 

 za dílo se považuje vždy zhotovení, montáž, údržba, oprava nebo úprava 

stavby nebo její ásti. 

                                            
7 HORÁKOVÁ, K.; LEMBERKOVÁ, P.. Vzory smluv a podání pro obchodní spole nosti I. 
s komentá em, Obchodní smlouvy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 275 s. ISBN 80-251-0926-7. 
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 V § 536, odst. 1 ObchZ je vymezena definice smlouvy o dílo, která zní: 

„Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení ur itého díla a objednatel  

se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.“ Z této definice lze jasn  dovodit, že 

i smlouvu o dílo je možno rozd lit podobn  jako kupní smlouvu na oddíly obsahující: 

 

a) podstatné náležitosti - zde lze beze zbytku rozebrat definici dle § 536, odst. 1 

ObchZ, ve které se tyto náležitosti uvádí. Jedná se o: 

 ozna ení smluvních stran - stejn  jako tomu bylo v kupní smlouv , i zde  

je nutná p esná identifikace smluvních stran, která vychází z § 13a, odst. 1 

ObchZ. Firmy dle tohoto ustanovení p esn  ozna í svou identifikaci s tím, že 

na jedné stran  bude mít firma ozna ení objednatel a na stran  druhé bude 

jiná firma figurovat jako zhotovitel. 

 edm t díla - je nutné ho ve smlouv  o dílo p esn  specifikovat, aby  

se v budoucnu p edešlo možným pochybnostem. Výsledkem p edm tu díla  

je konkrétní innost nap . zhotovení po íta ového programu nebo stavba i 

rekonstrukce rodinného domu apod.                                                                                                                                             

 kupní cenu za provedení díla - tato cena je uzav ena na základ  dohody 

obou smluvních stran. Považuje se za pevnou a není ji možno m nit bez 

oboustranného souhlasu smluvních stran. 

 

b) nepodstatné náležitosti - stejn  jako u kupní smlouvy bez t chto náležitostí  

je možné smlouvu o dílo uzav ít. Nicmén  je vždy lepší, pokud je smlouva psána 

sledn  a jsou v ní zachyceny podrobn  i zdánliv  nepodstatné drobnosti. Tím  

je možné p edcházet spor m, které jsou nep íjemné a mnohdy prodlužují dobu 

dokon ení díla. Lze zde za adit následující náležitosti: 

 povinnosti zhotovitele - zhotovitel se zavazuje provést dílo na sv j náklad  

a na vlastní nebezpe í a to ve stanovené dob . S tímto je spojena možnost 

vzniku škody, která je upravena v § 542 až 545 ObchZ. 

 vlastnické právo k dílu - ídí se místem, kde se v c zhotovuje, tzn. pokud  

je zhotovovaná v c v míst  podnikání objednatele, potom je vlastníkem v ci. 

V p ípad , že se zhotovuje v c u zhotovitele nebo jinde, je vlastníkem v ci 

zhotovitel. P esné zn ní je možno nalézt v § 542 ObchZ. 



11 

 

 doba pln ní - v návaznosti na druhu provád ného díla m že být tato doba 

stanovena na po kání, ímž nevzniká prostor pro vznik sporu nebo m že být 

podstatn  delší. V každém p ípad  se vyplatí ve smlouv  o dílo si dobu pln ní 

pevn  stanovit. P edejdeme tím možným nep íjemnostem, kdy zhotovitel 

že být benevolentní a práv  z d vodu nestanovení p esného termínu 

pln ní bude up ednost ovat jiné zakázky p ed naší. 

 vady díla - p esné specifikum vad díla je uvedeno v § 560 až 562 ObchZ.  

 záru ní doba - po íná b žet ode dne p edání díla. Zhotovitel odpovídá  

za vady díla v záru ní dob  stanovené ve smlouv  o dílo. V ObchZ není 

stanovena zákonná záru ní lh ta, a proto je vždy dobré si tuto lh tu stanovit 

písemn  ve smlouv . 

 kontrola provád ných prací na díle - je možno ji provád t na základ  

zákonné úpravy v § 550 až 553 ObchZ nebo si ji p esn  specifikovat  

ve smlouv  o dílo. Pokud je ve smlouv  o dílo dohodnuta pr žná kontrola, 

je zhotovitel povinen objednatele ke kontrole vyzvat. 

 edání a ukon ení díla - ádným ukon ením a p edáním p edm tu díla 

objednateli splní zhotovitel svou povinnost provést dílo. Místo p edání díla  

by m lo být dohodnuto ve smlouv  o dílo. V p ípad , že není dohodnuto, 

postupuje se podle § 554 ObchZ.  

 

Rovn ž vzor smlouvy o dílo je p iložen v záv ru práce v oddíle p íloh (p íloha 

. 2).  

 
2.4    D lení pohledávek8 

 
Pohledávky v b žném život  vychází jak z Ob Z, tak i z ObchZ. Z právního 

hlediska je proto rozd lujeme následovn : 

 

a) ob anskoprávní pohledávky - týkají se ob an  - nepodnikatel , a tudíž  

se vychází z Ob Z. V b žném život  se s pohledávkami setkáváme asto a to 
                                            
8  VAIGERT, D.; PHILIPPI, T.; RIŠKO, P.; NAVRÁTILOVÁ, H. Pohledávky - právní p íru ka v itele. 1. 
vyd. Brno: Computer Press, 2006. 272 s. ISBN 80-251-0881-3. 
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v podob  koup  zboží a služeb, p ek a hypoték nebo to mohou být pohledávky 

spojené s bydlením (nájemní vztahy) apod. Tyto vztahy nej ast ji vznikají mezi 

fyzickými a právnickým osobami. Jedná se o vztah mezi r znými právními subjekty,  

a proto se právní vztahy posuzují dle Ob Z. Toto má vliv mimo jiné na délku záru ní 

doby i na proml ecí lh ty. 

 

b) obchodn právní pohledávky - týkají se podnikatel  a vychází se z ustanovení 

ObchZ, v n mž jsou v § 261 upraveny závazkové vztahy jak mezi podnikateli 

navzájem, tak i mezi podnikateli a státem i samosprávnou územní jednotkou. 

Z pohledu státu se m že jednat o státní organizace, které nejsou podnikateli.  

Lze tedy íci, že obchodn  závazkové vztahy vychází z r zných vztah  a dají 

se rozd lit následovn  na: 

 relativní obchody - závazkové vztahy mezi podnikateli, pokud je z ejmé, 

s p ihlédnutím ke všem okolnostem, že vychází z jejich podnikatelské innosti. 

Z tohoto vyplývá, že relativní obchody uzavírají podnikatelé. Osobu 

podnikatele nám p esn  definuje ObchZ v § 2 odst. 2. Jedná se o: 

- osobu zapsanou v obchodním rejst íku, 

- osobu, která podniká na základ  živnostenského oprávn ní, 

- osobu, která podniká na základ  jiného než živnostenského oprávn ní podle 

zvláštních p edpis , 

- osobu, která provozuje zem lskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního p edpisu. 

V t chto závazkových vztazích je nutné dodržet základní podmínku, že  

se jedná o vztahy vycházející z podnikání. Nejedná se o p ípady, kdy si jeden 

podnikatel po izuje u jiného podnikatele zboží nebo služby pro osobní 

spot ebu. Tento vztah nepodléhá ObchZ. 

 absolutní obchody - na pohledávky vzniklé z absolutních obchod  se vždy 

pohlíží jako na obchodn právní pohledávky a podléhají ObchZ bez ohledu  

na povahu subjekt . Jedná se o pohledávky dle § 261, odst. 39: 

- mezi zakladateli obchodních spole ností, mezi spole níkem a obchodní 

spole ností, jakož i mezi spole níky navzájem, pokud jde o vztahy týkající  

                                            
9  Zákon . 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis  
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se ú asti na spole nosti, jakož i vztahy ze smluv, jimž se p evádí podíl 

spole níka, 

- mezi zakladateli družstev a mezi leny družstva navzájem, pokud vyplývají 

z lenského vztahu v družstvu, jakož i ze smluv o p evodu lenských práv  

a povinností, 

- z úplatných smluv týkajících se cenných papír  a jejich zprost edkování, 

- ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho ástí, smlouvy o nájmu podniku, 

zástavní právo k obchodnímu podílu, smlouvy o úv ru, smlouvy o kontrolní 

innosti, smlouvy zasílatelské, smlouvy o provozu dopravního prost edku, 

smlouvy o tichém spole enství, smlouvy o otev ení akreditivu, smlouvy  

o inkasu, smlouvy o bankovním uložení v ci, smlouvy o b žném ú tu  

a smlouvy o vkladovém ú tu, 

- z bankovní záruky, z cestovního šeku a slibu odškodn ní, 

- mezi spole ností nebo družstvem a osobou, která je statutárním orgánem 

nebo jiným orgánem nebo jeho lenem, 

- mezi zakladateli a správcem vkladu,  

- z finan ního zajišt ní. 

 fakultativní obchody - jde o vztahy, kdy ú astníci uzav ou písemnou smlouvu 

dle ObchZ i v p ípad , že se jedná o vztahy, které podléhají Ob Z a to  

na základ  souhlasu obou stran, který je uveden ve smlouv . P íkladem by 

mohla být kupní smlouva p i zakoupení osobního automobilu, ve které bude 

uveden písemný souhlas o právní úprav  dle ObchZ. Omezením u takto 

sjednaných smluv je v ustanovení § 262, odst. 1 ObchZ, a to: „Jestliže taková 

dohoda sm uje ke zhoršení právního postavení ú astníka smlouvy, který 

není podnikatelem, je neplatná.“ M že se jednat o kratší proml ecí lh tu nebo 

ztížení i zhoršení reklama ních práv apod. 
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Schéma . 2.4 - D lení pohledávek 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
Zdroj: vlastní zpracování 

 

2.5 Zajišt ní pohledávek 
 

Zajišt ní pohledávek ve firm  pat í k nejd ležit jším innostem, obzvlášt  

v sou asnosti, kdy platební morálka upadá. Z tohoto d vodu je nutné vybírat smluvní 

partnery s rozmyslem a ov it si jejich platební solventnost. Rovn ž je d ležité 

využívat zákonných prost edk  k zajišt ní pohledávek, ímž omezíme p ípadné riziko 

spojené s neuhrazením. Bohužel ani sebelépe zajišt ná pohledávka nám nezaru í, 

že v dob  splatnosti bude finan ní ástka p ipsána na náš ú et. Z tohoto d vodu  

je nutné se starat o pohledávky pr žn , a to již od jejich vzniku. V praxi m žeme 

použít nap íklad rozd lení odb ratel  do skupin dle platební disciplíny, dle velikosti 

nebo dle etnosti odb  a na základ  t chto kritérií jim p adit platební podmínky.  

Jedná se ve v tšin  p ípad  o zajiš ovací prost edky vycházející z právního 

základu, které se používají p ed nebo p i vzniku pohledávky. Do této skupiny  

je možno za adit velké množství zajiš ovacích prost edk . Ve svém vý tu se budu 

snažit o p iblížení t ch nejznám jších. M žeme zde za adit zajiš ovací prost edky: 

ad a) Smlouva - pat í mezi jeden z nej ast ji používaných zajiš ovacích prost edk . 

Podrobn  jsem ji rozebrala v kapitole 2.3. 

ad b) Zástavní právo10 - pat í rovn ž mezi velmi asto využívané. Jeho právní 

úprava je zakotvena v § 152 až 172 Ob Z. Vzniká na základ  písemné 

                                            
10  DRBOHLAV, J; POHL, T. Pohledávky z právního, ú etního a da ového pohledu. 2. vyd. Praha: 
ASPI, 2006. 220 s. ISBN 80-7357-162-5. 

Pohledávky 

Ob anskoprávní 

Obchodn právní 

Relativní obchody 

Absolutní obchody 

Fakultativní obchody 
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smlouvy, rozhodnutí soudu o vypo ádání d dictví, na základ  rozhodnutí 

soudu nebo ze zákona. V § 153, odst. 1 Ob Z je uvedeno, že zástavou m že 

být v c movitá nebo nemovitá, soubor v cí, pohledávka nebo jiné majetkové 

právo, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví, obchodní podíl, cenný papír 

nebo p edm t pr myslového vlastnictví. V p ípadech stanovených zákonem  

je nutné sepsat zástavní smlouvu formou notá ského zápisu. Zástava 

k nemovitostem se zapisuje do evidence katastru nemovitostí, naproti tomu  

u movitých v cí, které se nep edávají zástavnímu v iteli, se provádí zápis  

do Rejst íku zástav vedeného Notá skou komorou. V p ípad , že není 

pohledávka spln na v as má zástavní v itel právo zastavenou v c prodat  

ve ve ejné dražb . O tomto úkonu je povinen informovat dlužníka a zástavce. 

Rovn ž je povinen vydat dlužníkovi výt žek z prodeje, který je vyšší než 

neuhrazená pohledávka.    

ad c) Záloha - jedná se o nejrozší en jší a nejú inn jší prost edek zajišt ní 

pohledávky. Mezi smluvními stranami lze dohodnout, že bude zálohou 

hrazena jednorázov ást pohledávky nebo bude postupn  hrazeno více 

zálohových plateb. V neposlední ad  je možné uhradit zálohou celou 

pohledávku. 

ad d) Ru ení - tento zajiš ovací prost edek je upraven v § 546 až 550 Ob Z  

pro vztahy ob anskoprávní a v § 303 až 312 ObchZ pro vztahy 

obchodn právní. V tomto vztahu vystupuje krom  v itele a dlužníka i ru itel, 

který je t etí osobou. Ru itel m že ru it za celou pohledávku nebo za její ást. 

V p ípad , že dlužník pohledávku neuhradí, p echází tato povinnost  

na ru itele. Na základ  úhrady pohledávky za dlužníkem má ru itel právo 

požadovat pot ebné doklady po v iteli a na jejich základ  uplatní nárok v i 

dlužníkovi.   

ad e) Bankovní záruka11 - její úprava je v § 313 až 322 ObchZ, kde v § 313, odst. 1 

je uvedeno: „Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záru ní 

listin , že uspokojí v itele do výše ur ité pen žní ástky podle obsahu 

záru ní listiny, jestliže ur itá t etí osoba (dlužník) nesplní ur itý závazek nebo 

budou spln ny jiné podmínky stanovené v záru ní listin .“ P i uplatn ní této 

záruky je nutné p edložit doklady o tom, že p edm t pln ní byl dodán a nebylo 
                                            
11 BA INOVÁ, D.; VOZ ÁKOVÁ, I. Pohledávky - právn  - da ov  - ú etn . 3. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. 
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za n ho zaplaceno. Na základ  takto p edložených doklad  banka uhradí 

záruku a to prost ednictvím pen žního pln ní. Za poskytnuté služby si banka 

naú tuje takzvanou závazkovou odm nu, která byla dohodnuta p i vzniku 

bankovní záruky. 

ad f) Smluvní pokuta12 - vychází z § 544 až 545 Ob Z, kde je obecná úprava  

a z § 300 až 302 ObchZ, kde je podrobn ji rozvedena úprava  

pro obchodn právní vztahy. Obecn  platí, že smluvní pokuta musí být 

sjednána písemn  a to i v p ípad , že smlouva je ústní. P i takto provedeném 

zajišt ní pohledávky nemusí v itel prokazovat vzniklou škodu. Tímto 

ujednáním je možné p edejít p ípadným spor m, které by vznikly v d sledku 

náhrady škody. 

ad g) Úroky z prodlení - v každé smlouv  je možné za pozdní platbu dohodnout 

oboustrann  úroky z prodlení. Tuto dohodu lze vždy uplatnit u obchodních 

smluv. Nejsou-li ve smlouv  úroky z prodlení sjednány, je možné je uplatnit  

na základ  zákona i bez smluvního ujednání. Naproti tomu u smluv, které jsou 

uzavírány mezi podnikatelem a ob anem se používá ustanovení § 517, odst 

2. Ob Z, kde se uvádí, že každý v itel má právo krom  úhrady pohledávky  

i na úrok z prodlení, který stanoví provád cí p edpis na ízení vlády  

. 142/1994 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis . Zde je p esn  stanovena výše 

úrok  z prodlení v §1, cituji: „Výše úrok  z prodlení odpovídá ro  výši repo 

sazby stanovené eskou národní bankou, zvýšené o sedm procentních bod . 

V každém kalendá ním pololetí, v n mž trvá prodlení dlužníka, je výše úrok   

z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené eskou národní bankou  

a platné pro první den p íslušného kalendá ního pololetí.“     
ad h) Sm nka13 - je p evoditelný cenný papír (pen žitá pohledávka), který musí mít 

listinnou podobu. Musí obsahovat sm ne né náležitosti stanovené v zákon   

. 191/1950 Sb., zákon sm ne ný a šekový, ve zn ní pozd jších p edpis . 

Výstavce se zavazuje bu  sám zaplatit ur itou ástku v p esn  stanovený den 

sm ne nému majiteli, nebo p ikazuje sm ne níkovi (dlužníkovi), aby zaplatil 

ur itou ástku v p esn  stanovený den, p emž sm ne ník musí sm nku 

                                            
12 BA INOVÁ, D.; VOZ ÁKOVÁ, I. Pohledávky - právn  - da ov  - ú etn . 3. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. 
13 CHALUPA, R. Základy sm ne ného práva. 2. vyd. PRAHA: Linde Praha, 2008. 320 s. ISBN 978-
80-7201-716-4.   
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akceptovat. Sm nky lze d lit dle vlastnictví na sm nky vlastní a cizí a dále dle 

vodu vystavení na exportní, finan ní a obchodní. Délka splatnosti sm nky 

není zákonem nijak omezena a m že mít následující podoby: 

 - na vid nou  - p i p edložení, vistasm nky,  

 - ur itou dobu po vid ní - asové vistasm nky, lh tní vistasm nky, 

 - splatné v ur itý den - denní sm nky, 

- ur itou dobu po vystavení - tzv. datosm nky. 

Sm nky jsou vysoce likvidní a v p ípad  vzniklého soudního sporu je soudní 

ízení rychlejší než u jiných pohledávek. 

ad i) Notá ská úschova - používá se v p ípad , že se na tomto zajišt ní 

pohledávky dohodnou smluvní strany. V takovém p ípad  složí dlužník na 

et notá e sjednanou finan ní hodnotu, z které bude pohledávka uhrazena. 

Služba notá e je placený úkon. Notá  zde figuruje jako záruka spln ní 

dohodnutých práv.  

ad j) Zajišt ní závazk  p evodem práva14 - tuto formou zajišt ní eší § 553 Ob Z, 

kde se uvádí, že: „Spln ní závazku m že být zajišt no p evodem práva 

dlužníka ve prosp ch v itele (zajiš ovací p evod práva).“ Tato úprava platí jak 

pro ob anskoprávní, tak i pro obchodn právní závazkové vztahy. V podstat  

je možno p evést jakákoliv p evoditelná práva. Smlouva musí mít vždy 

písemnou podobu a m l by v ní být ur en zajiš ovaný závazek, dále právo 

dlužníka, které se p evádí, a jeho p edm t pop ípad  zp sob uspokojení 

pohledávky v itele. Spln ním pohledávky zajiš ovací p evod zanikne. 

ad k) Faktoring15 - je to zp sob financování krátkodobých pohledávek se splatností 

od 30 do 90 dn . Jedná se o postoupení pohledávky, což je upraveno v § 524 

až 530 Ob Z. Na základ  smlouvy mezi postupitelem a faktoringovou 

spole ností dochází k postupování pohledávek za konkrétními dlužníky.  

Po p edání faktury za odebrané zboží faktorovi je postupiteli vyplacena záloha 

v rozmezí 70-90% z vystavené pohledávky. Doplatek do plné hodnoty 

pohledávky je vyplacen až po celkové úhrad  ze strany dlužníka. Z tohoto 

                                            
14 ŠVESTKA, J.; a kol. Ob anský zákoník: komentá  II. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2009. 1114 s. ISBN 
978-80-7400-108-6. 
15 VAIGERT, D.; PHILIPPI, T.; RIŠKO, P.; NAVRÁTILOVÁ, H. Pohledávky - právní p íru ka v itele. 1. 
vyd. Brno: Computer Press, 2006. 272 s. ISBN 80-251-0881-3. 
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doplatku jsou ode teny náklady faktoringové spole nosti. Faktoring lze rozd lit 

následovn  na: 

- regresní - po uplynutí dohodnuté lh ty je pohledávka vrácena postupiteli  

a ten ji následn  vymáhá sám, 

- bezregresní - riziko platební neschopnost nese pln  faktoringová spole nost.   

ad l) Forfaiting16 - na rozdíl od faktoringu jsou zde odkupovány pohledávky s delší 

dobou splatností v rozmezí 90 dní až n kolika let. Postupované pohledávky 

jsou ádným zp sobem zajišt ny nap . zástavním právem nebo bankovní 

zárukou. Nej ast ji se využívá p i financování exportu. Na základ  smlouvy  

je p evedena pohledávka z prodávajícího na forfaitera a následn   

je provedeno pen žní pln ní. Po této transakci je veškeré riziko na stran  

forfaitingové spole nosti.   

 

2.6 Vymáhání pohledávek 
 

V p edchozí kapitole jsem vyjmenovala n které z možností zajišt ní 

pohledávek, které lze považovat jako prevenci p edcházející vymáhání pohledávek. 

Bohužel i p es sebelepší prevenci se v praxi stává, že pohledávka není uhrazena 

v termínu splatnosti. V takovém p ípad  je velmi ú inné, aby v itel za al vymáhat 

pohledávku v nejkratším možném ase. Dá tím dlužníkovi d razn  najevo, že  

o nespln ní jeho závazku ví a je jeho prvotním cílem se jím zabývat a ešit ho.  

Je nutné nashromáždit veškeré dostupné podklady, které v iteli pomohou  

ve vymáhání pohledávky. V této innosti mu pomáhají zákonné prost edky, které 

že využít. Tyto zákonné prost edky lze rozd lit na mimosoudní a soudní. 

 

2.6.2    Mimosoudní cestou 

 

Pro mimosoudní cestu lze vybrat z více následných možností, které uvádím 

dále v krátkém vý tu: 

 

                                            
16 BA INOVÁ, D.; VOZ ÁKOVÁ, I. Pohledávky - právn  - da ov  - ú etn . 3. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. 
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a) Vymáhání pohledávky v itelem -  mezi první úkony náleží telefonická 

kontrola, zda byla dlužníkovi faktura doru ena. V p ípad  záporné odpov di, 

zašle v itel kopii faktury. V opa ném p ípad , tedy p i kladné odpov di, vyzve 

dlužníka k úhrad  faktury v náhradním termínu. Po marném uplynutí tohoto 

termínu je možno provést upomínku elektronickou cestou. Ovšem jako 

pr kazn jší se jeví zaslání upomínky pomocí doporu ené pošty (je možnost 

iložení dodejky), kde je rovn ž ur en náhradní termín platby. Není-li 

provedena úhrada ani na základ  této písemné upomínky, je možno zaslat 

druhou upomínku, ve které zd razníme, že se jedná o poslední pokus o 

ešení pohledávky smírnou cestou. M žeme zde upozornit na možnost 

uplatn ní smluvní pokuty, úroku z prodlení, soudním ízením nebo konkurzem. 

V p ípad , že dlužník sv j závazek v i v iteli po t chto výzvách uhradí,  

je to optimální výsledek ukon ení vymáhání pohledávky. Pokud by ke spln ní 

pohledávky nedošlo, je možné alespo  požadovat po dlužníkovi uznání 

závazku dle § 323 ObchZ, které musí být v písemné podob . Toto uznání 

závazku je možné provést i na proml enou pohledávku.  

b) Splátkový kalendá  - u dlužníka m že nastat situace, kdy se dostane  

do momentální platební neschopnosti. V takovém p ípad  je možné vystavit 

splátkový kalendá , který mu umožní umo ovat dluh postupn  a v iteli 

poskytne áste nou záruku, že jeho pohledávka bude spln na. M l by 

obsahovat p esnou identifikaci smluvních stran, pevnou ástku postupných 

plateb s termíny úhrad, po átek první platby, specifikaci faktury, která je touto 

formou hrazena. 

c) Zápo et pohledávek - zápo et pohledávek a závazk  z obchodn právních 

vztah eší ObchZ v § 358 až 364. P ed provedením vzájemného zápo tu  

je vhodné p ekontrolovat, zda zapo ítávané doklady mají veškeré náležitosti.  

d) Notá ský nebo exeku ní zápis s doložkou p ímé vykonatelnosti17 - jedná 

se o jeden ze zp sob  prevence soudního i rozhod ího ízení. Krom  

notá sky ov ených podpis  je nutné dodržet rovn ž formu notá ského zápisu. 

V p ípad  vzájemné dohody obou stran, v itele i dlužníka, dojde 

k notá skému zápisu, kde se dlužník zaváže uhradit dlužnou ástku, která 

                                            
17 VAIGERT, D.; PHILIPPI, T.; RIŠKO, P.; NAVRÁTILOVÁ, H. Pohledávky - právní p íru ka v itele. 1. 
vyd. Brno: Computer Press, 2006. 272 s. ISBN 80-251-0881-3. 
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není uhrazena v termínu splatnosti nap . na základ  exekuce. Pro zahájení 

ízení výkonu pohledávky je dosta ující originál dohody. 

e) Postoupení pohledávky18 - provádí se na základ  smlouvy o postoupení 

pohledávky, která se ídí § 524 až 530 Ob Z, kde je tato úprava komplexní 

tzn., že se jí ídí i obchodn právní vztahy. V podstat  se jedná o jeden  

ze zp sob ešení problematicky dobytných pohledávek. Spolu s pohledávkou 

echází i její p íslušenství nap . smluvní úroky nebo zástavní právo. V itel 

zde postoupí svá práva jinému subjektu, p emž není nutné toto oznamovat 

dlužníkovi. Rovn ž není pot ebný jeho souhlas s postoupením pohledávky. 

Postoupit však lze jen ur ité pohledávky, a to za p edpokladu, že:  

- pohledávka právn  existuje - z ehož vyplývá, že nelze postoupit pohledávku 

již zaniklou nap . na základ  uplynutí asu. Naproti tomu je možné postoupit 

pohledávku splatnou, nesplatnou, ale i proml enou.,  

- pohledávka je p evoditelná - m že být vylou ená zákonem nebo smlouvou, 

- pohledávka skute  náleží postupiteli (p vodnímu v iteli). 

Stejn  tak jako jsou pravidla pro postoupení pohledávky, jsou stanoveny  

i p ípady, kdy pohledávky postoupit nelze. Jedná se o následující p ípady:  

- pohledávka kon ící smrtí v itele, 

- pohledávka, u které by se zm nou v itele zm nil i její obsah, 

- pohledávka, která není postižitelná výkonem rozhodnutí, 

- pohledávka, kdy by její postoupení odporovalo dohod  mezi dlužníkem  

a v itelem. 

f) Rozhod í ízení - je upraveno v zákon . 216/1994 Sb., o rozhod ím ízení  

a o výkonu rozhod ích nález , ve zn ní pozd jších p edpis , kde v § 2, odst. 

1 je eno, že se strany mohou dohodnout o majetkových sporech mezi nimi 

za pomocí jednoho nebo více rozhodc i rozhod ího soudu. Dochází zde 

k dohod  stran na základ  takzvané rozhod í smlouvy, která musí být 

uzav ena vždy písemn , jinak je neplatná. Rozhod í ízení nelze uplatnit 

v p ípad  spor  vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí nebo spor  

vyvolaných na základ  provád ní konkurzu i vyrovnání. Mezi klady 

rozhod ího ízení pat í nap . jeho rychlost, ekonomi nost nebo up ednostn ní 
                                            
18 VONDRÁKOVÁ, A.; a kol. Vymáhání pohledávek. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 765 s. ISBN 978-80-
7357-230-3. 
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zásad spravedlnosti. Bohužel v p ípad  zamítnutí nároku již není možné 

použít žádné b žné opravné prost edky jak je tomu u soudního ízení.  

Je možno použít jen omezené množství prost edk , které mohou rozhod í 

nález zvrátit prost ednictvím soudu a to nap .: 

- pokud nelze v dané v ci uzav ít platnou rozhod í smlouvu, 

- pokud rozhodce není zp sobilý být rozhodcem, 

- rozhod í nález nebyl usnesen v tšinou rozhodc , 

- rozhod í smlouva je neplatná nebo se nevztahuje na dohodnutou v c apod. 

 

2.6.3 Soudní cestou 

 

Jednou z posledních možností vymáhání pohledávek je soudní cesta. Tato 

možnost je zdlouhavá a v mnoha p ípadech i finan  nákladná s nejistým 

výsledkem. M žeme ji p iblížit následovn : 

 

a) Zkrácené soudní ízení19 - v n kterých p ípadech je možno použít namísto 

klasického soudního sporu jen zkrácené ízení. 

- platební rozkaz - lze jej vydat, pokud je v žalob  uplatn no právo na úhradu 

pen žité hotovosti. Je-li vydán tento platební rozkaz a žalovaný ve stanovené 

lh  proti n mu nepodá odpor, stává se vykonatelným. Potom je žalovaný 

povinen do 15 dn  od doru ení tohoto rozkazu uhradit pohledávku žalobci. 

V p ípad , že žalovaný podá v as odpor, platební rozkaz se ruší a je nutné 

vést b žné soudní ízení. 

- sm ne ný platební rozkaz - je vydán na návrh žalobce, který u soudu 

edloží prvopis šeku nebo sm nky. Žalovaný má možnost podat námitku. 

Pokud jí nevyužije, stává se sm ne ný platební rozkaz pravomocný  

a má ú inky rozsudku. V takovém p ípad  je splatnost pohledávky ke dni 

právní moci rozsudku. 

b) Soudní ízení20 -  je to jeden z nej ast jších zp sob  vymáhání pohledávek 

z obchodn právních vztah  u nás. Je vhodné nechat se v soudních sporech 

                                            
19 VAIGERT, D.; PHILIPPI, T.; RIŠKO, P.; NAVRÁTILOVÁ, H. Pohledávky - právní p íru ka v itele. 1. 
vyd. Brno: Computer Press, 2006. 272 s. ISBN 80-251-0881-3. 
20 VONDRÁKOVÁ, A.; a kol. Vymáhání pohledávek. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 765 s. ISBN 978-80-
7357-230-3. 
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zastupovat advokátem, který je k tomu zp sobilý. Návrh soudního ízení  

se provádí na základ  žaloby, která musí obsahovat všechny zákonné 

náležitosti. Takto p ipravený návrh se podá u soudu spolu s úhradou náklad  

ízení. Sou ástí návrhu musí být všechny d kazní prost edky, které jsou 

iloženy v kopích. Na požádání soudu nebo žalované strany je nutné 

edložit k nahlédnutí i originály nebo ú edn  ov ené kopie. P i soudním 

jednání je možno použít jako další d kazní prost edek výpov di sv dka, 

znalecký posudek, místní šet ení, stanovisko státního orgánu apod.  

Na základ  p edložených d kaz  a po zvážení všech skute ností vynese 

soud rozsudek, který je pravomocný po nabytí právní moci. V p ípad , že je 

soudní rozhodnutí pro n kterou ze stran nep ijatelné, mají ob  strany 

ponechány prostor pro odvolání ješt  p ed nabytím právní moci rozsudku. 
c) Insolven ní ízení21 - zákon . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho 

ešení (insolven ní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen IZ) pln  

nahradil p vodní zákon . 328/1991 Sb. o konkurzu a vyrovnání. Zm na 

nastala k 1. lednu 2008. Tímto zákonem se ídí insolven ní ízení, která byla 

zapo ata po tomto datu.  Novinkou v IZ je, že se týká krom  fyzických osob 

podnikatel  a právnických osob i fyzických osob nepodnikatel . Tento zákon 

sjednocuje podmínky ízení tzv. „insolven ního ízení“ pro všechny p ípady 

ešení úpadku. Jeho postup m žeme rozd lit do t ech fází: 

- rozhodnutí o úpadku - je zde velmi krátká lh ta pro zve ejn ní oznámení  

o zahájení insolven ního ízení, rovn ž je soudem stanoven insolven ní 

správce, lh ty pro p ihlášení pohledávek a termín sch ze v itel ,  

- rozhodnutí o zp sobu ešení úpadku - k tomuto rozhodnutí m že dojít  

na sch zi v itel . Pokud není ešení v rozporu se zákonem, rozhodne soud 

podle tohoto doporu ení., 

- vlastní pr h zvoleného ešení. 

Zahájení insolven ního ízení m že dlužník zjistit nap . z Obchodního 

stníku, internetu, z oznámení soudu i dlužníka a v neposlední ad  

z ú ední desky p íslušného konkurzního soudu. V itel má možnost p ihlásit 

pohledávky ve lh , která nesmí být kratší než 30 dní a delší než 2 m síce. 

Dle IZ je možno rozd lit pohledávky: 
                                            
21 BA INOVÁ, D.; VOZ ÁKOVÁ, I. Pohledávky - právn  - da ov  - ú etn . 3. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. 
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- za majetkovou podstatou, 

- postavené na rove  pohledávkám za majetkovou podstatou, 

- dle zajišt ného v itele, 

- ostatní.    

Seznam dlužník i insolven ních správc  je možné zjistit na webových 

stránkách Ministerstva spravedlnosti R na webové adrese www.justice.cz.                                                                                                                             

d) Soudní exekuce22 - využití tohoto vymáhacího prost edku nám umož uje 

zákon . 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exeku ní innosti (exeku ní 

ád) a o zm  dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis . Exekuto i 

nejsou zam stnanci soudu, ale osoby, které provád jí výkon rozhodnutí jako 

podnikající osoby. Tento výkon je velmi rychlý, protože odm na je exekutorovi 

vyplacena až po provedení exekuce. Exekutor zváží, jakým zp sobem bude 

vést exekuci. Musí zjistit a shromáždit všechny dostupné informace pot ebné 

k zajišt ní pohledávky pomocí exekuce. U p íslušného soudu nebo  

u navrhovaného exekutora je nutné podat návrh na na ízení exekuce. 

V návrhu musí být obsaženy všechny náležitosti stanovené zákonem. Poté  

se zašle návrh na soud, který musí do 15 dn  od doru ení pov it exekutora 

provedením exekuce nebo jej zamítnout. Jakmile je exekuce na ízena a její 

rozhodnutí je doru eno povinnému, tento nesmí nakládat se svým majetkem. 

V p ípad , že by povinný toto na ízení porušil, byl by takto u in ný právní 

úkon považován za neplatný. V sou asnosti se tento zp sob vymáhání 

pohledávky stává stále ast jším a to i p es skute nost, že byl do našeho 

právního ádu za azen zcela nedávno.  

 

2.7  Proml ení pohledávky23 
 

Všeobecn  platí, že pohledávka zaniká jejím spln ním. Nastávají však 

ípady, kdy k tomuto spln ní nedojde. Vzhledem k tomu, že s postupujícím asem 

by množství nespln ných pohledávek neustále nar stalo a stalo se neúnosným, byl 

ízen institut proml ení.  

                                            
22 VAIGERT, D.; PHILIPPI, T.; RIŠKO, P.; NAVRÁTILOVÁ, H. Pohledávky - právní p íru ka v itele. 1. 
vyd. Brno: Computer Press, 2006. 272 s. ISBN 80-251-0881-3. 
23 VONDRÁKOVÁ, A.; a kol. Vymáhání pohledávek. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 765 s. ISBN 978-80-
7357-230-3. 
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V p ípad , že uplyne as stanovený zákonem a v itel v této lh  neuplatní 

své právo u soudu, nastanou právní ú inky proml ení. I po takto uplynulé dob  m že 

itel podat žalobu, protože proml ením doby nedochází k zániku práva, ale pouze 

k zániku jeho vynutitelnosti. V tomto p ípad  záleží na v li dlužníka, zda pohledávku 

uhradí nebo vznese námitku proml ení. Pokud se dlužník proml ení dovolá, nem že 

soud v iteli uplat ovaný nárok p iznat. 

  Proml ení je ustanoveno v § 101 Ob Z a eší se zde oblast soukromého 

práva. Proml ecí doba v tomto p ípad  je t íletá a za íná b žet ode dne, kdy právo 

mohlo být vykonáno poprvé. U práv na pln ní z pojišt ní po íná b žet proml ecí 

doba za rok po pojistné události. Právo na náhradu škody se proml í za dva roky ode 

dne, kdy se poškozený dozví o škod  a o tom, kdo za ni odpovídá (subjektivní lh ta). 

Nejpozd ji se právo na náhradu škody proml í za t i roky a jde-li o škodu 

zp sobenou úmysln , za deset let ode dne, kdy došlo k události, z níž škoda vznikla, 

to ovšem neplatí, jde-li o škodu na zdraví (objektivní lh ta). Pro po átek b hu 

subjektivní proml ecí doby se vyžaduje, aby šlo o skute né v domí o škod  a šk dci, 

nikoliv jen o možnost se to dov t. Pojem „dozví se o škod “ vyžaduje v domost  

o druhu a rozsahu škody, a to tak ur itou, aby poškozený mohl uplatnit sv j nárok  

u soudu. K tomu bude pot eba, aby škoda byla prokazateln  vy íslena v pen zích. 

Právo na vydání pln ní z bezd vodného obohacení se proml í za dva roky 

ode dne, kdy se oprávn ný dozví, že došlo k bezd vodnému obohacení a kdo se  

na jeho úrok obohatil. Práva z p epravy se proml í za jeden rok s výjimkou práv  

na náhradu škody u p eprav osob. Právo odpovídající v cnému b emeni se proml í, 

není-li po dobu deseti let vykonáno. Bylo-li právo p iznáno pravomocným 

rozhodnutím soudu nebo jiného kompetentního orgánu, proml uje se za deset let 

ode dne, kdy m lo být podle rozhodnutí pln no. 

Na proml ení úrok  z prodlení je lh ta t i roky. Jde-li o práva pravomocn  

iznána nebo písemn  uznána, platí tato proml ecí doba jen, pokud jde o úroky  

a opakující se pln ní, jejíž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí nebo uznání. 

Stav ní b hu proml ecí lh ty je upraveno v § 112 Ob Z. 

Z pohledu obchodn právních vztah  je proml ení ešeno v § 387 až 408 

ObchZ. Úprava ešení problematiky proml ení je zde komplexní, což znamená, že 

ObchZ jako speciální právo má p ednost p ed Ob Z v p ípad  obchodn právních 

vztah . Stejn  jako u Ob Z je zde nutné stanovit po átek plynutí proml ecí doby, 
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která je dle ObchZ v délce ty  let. P i p etržení proml ecí doby na rozdíl od Ob Z 

po íná b žet nová ty letá proml ecí lh ta. 

 

2.8  Zánik pohledávek24 
 

Existence pohledávek není nekone ná. Stejn  jako je stanoven okamžik jejího 

vzniku, je p esn  vymezen i okamžik zániku. V podstat  se dá íci, že je to ur itý 

zp sob ukon ení vztahu mezi v itelem a dlužníkem. Zp soby zániku 

ob anskoprávních pohledávek eší §559 až 587 Ob Z, kde je v § 559 uvedeno, že 

pohledávka zanikne spln ním, které musí být provedeno ádn  a v as. Podobné 

zn ní nalezneme i v § 324 ObchZ. Tato úprava se týká pohledávek mezi podnikateli, 

tedy obchodn právních vztah . ObchZ zde však vícemén  rozši uje základní právní 

úpravu uvedenou v Ob Z.  

Za nej ast jší zánik pohledávky je možné považovat spln ní dluhu. Je  

to ideální zp sob ukon ení pohledávky, kdy v itel p ijme sjednané pln ní, které mu 

poskytl dlužník. Spln ní pohledávky je možno provést více zp soby nap .: 

 úhradou v hotovosti - v itel poskytne dlužníkovi doklad o úhrad , 

 p evzetím díla - vystaví se p edávací protokol, kterým v itel pohledávku 

evezme, 

 p evzetím zboží - na základ  dodacího listu, 

 bezhotovostní úhradou bankovním p evodem - není nutné potvrzení. 

Úprava zániku pohledávky spln ním je v ObchZ komplexní a proto již nelze použít 

úpravu dle Ob Z. 

Zp sob  zániku pohledávek je velké množství. Podrobn  se jimi nebudu 

zabývat, jen pro úplnost vyjmenuji n které zástupce, mezi které lze za adit nap . 

dohodu v itele s dlužníkem, zapo tení, nemožnost pln ní, výpov , odstoupení  

od smlouvy, odstupné, narovnání, neuplatn ní práva, prominutí dluhu a vzdání  

se práva, splynutí, uplynutí doby nebo smrtí v itele i dlužníka. 

 

 

                                            
24  VAIGERT, D.; PHILIPPI, T.; RIŠKO, P.; NAVRÁTILOVÁ, H. Pohledávky - právní p íru ka v itele. 
1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 272 s. ISBN 80-251-0881-3. 
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3.    Ú ETNÍ  A  DA OVÉ  ASPEKTY  POHLEDÁVEK 
 

Na pohledávky  v ú etní jednotce lze mít dvojí pohled. Z ú etního pohledu nás 

zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen ZoÚ) 

nabádá k dodržování principu opatrnosti. Tento princip ur uje ú etní jednotce, aby 

brala v úvahu i rizika a ztráty, které se nedají p edvídat. 

Z da ového pohledu zákon . 586/1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní 

pozd jších p edpis  (dále jen ZDP) umož uje ú etním jednotkám uplatnit 

pohledávky, které jsou po splatnosti, jako výdaj na dosažení, zajišt ní a udržení 

íjm . Tyto výdaje (p íjmy) je možné uplatnit v podob  zákonných opravných 

položek (viz kapitola 3.2.3) a odpis  (viz kapitola 3.2.4). P i tvorb  opravných položek 

se musí ú etní jednotka ídit zákonem . 593/1992 Sb., o rezervách pro zjišt ní 

základu dan  z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen ZoR).   

      

3.1 Ú etní aspekty pohledávek 
 

etní jednotka v rámci ádného a pr kazného vedení ú etnictví je povinna 

sledovat veškeré aspekty ú etnictví. V následujících oddílech p iblížím ú etní pohled 

na pohledávky z obchodního styku po splatnosti. 

 
  3.1.1 Vznik pohledávky v ú etnictví    

 

Pohledávku z ú etního pohledu lze chápat jako právo jedné ú etní jednotky 

(v itele) požadovat po druhé ú etní jednotce i osob  (dlužníkovi) pln ní ur itého 

závazku. Za nej ast jší vznik pohledávky v ú etnictví je možno považovat fakturu,  

ve které je stanovena doba splatnosti pohledávky. Provedením úhrady zaniká 

dlužníkova pohledávka v i v iteli. 

Pohledávky se lení pomocí ú  3. ú tové t ídy „Zú tovací vztahy“, ve které 

se zachycují závazky (pohledávky). Tyto se zde nerozlišují na pohledávky: 

 krátkodobé - jedná se o pohledávky, u kterých je splatnost kratší než 1 rok, 

 dlouhodobé - jsou to pohledávky, jejichž splatnost je delší než 1 rok, 

ale ú tují se bez ohledu na dobu splatnosti. 
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V ú tové skupin  31 - Pohledávky se ú tuje o pohledávkách z obchodních 

vztah . Jedná se zejména o ú ty25: 

 311 - odb ratelé - tyto pohledávky se ú tují nej ast ji na základ  obchodní 

smlouvy. Podkladem je faktura, která slouží jako ú etní a zárove  i da ový 

doklad. Ú tování m že být následovné: 

- faktury za prodané zboží, materiál, služby   311/ 604, 642,602 

- postoupení pohledávky u postupníka   311/ 325 

- výnos z postoupení pohledávky u postupitele  311/ 646 

 312 - sm nky k inkasu - sm ne ná pohledávka zde vznikne z pohledávky 

z obchodního styku a to v p ípad  provedení úhrady sm nkou. Sm nky zde 

mohou sloužit jako zajiš ovací i platební prost edek a ú tují se zde: 

- úhrada pohledávky sm nkou    312/ 311 

- úhrada sm nky odb ratelem z bankovního ú tu 221/ 312 

 313 - pohledávky za eskontované cenné papíry - jedná se o sm nky 

k eskontu, které jsou rovn ž považovány za pohledávky z obchodního styku  

a mohu jako p íklad ú tování uvést: 

- p edání sm nky k eskontu bance    313/ 256 

- vypo ádání eskontního úv ru úhradou sm nky  232/ 313 

- vrácení eskontované sm nky    256/ 313 

 314 - poskytnuté zálohy - na tomto ú tu se sledují poskytnuté zálohy 

dodavatel m zejména za služby. Tyto zálohy mohou vzniknout z titulu 

smlouvy mezi odb ratelem a dodavatelem nej ast ji na základ  zálohové 

faktury. Ú tování m že mít podobu: 

- poskytnutí zálohy dodavatel m    314/ 211, 221 

- vyú tování poskytnuté zálohy    321/ 314 

 315 - ostatní pohledávky - jedná se o druh pohledávek z obchodního styku, 

které není možné p esn  za adit na p edcházející ú ty. Zde si m že ú etní 

jednotka zvolit pomocí vnit ní sm rnice, které pohledávky zde bude ú tovat. 

Jak jsem se již zmínila, nej ast jším vznikem pohledávky ve firm  je faktura, 

která je vystavena na základ  spln né dodávky. M že zde jít o spln ní dodáním 

                                            
25 BULLA, M.; BRYCHTA, I.; D RGEL, M.; LOUŠA, F.; NÁHLOVSKÁ, J.; PILA OVÁ, I.; PŠENKOVÁ, 
Y.; RANDÁKOVÁ, M.; STROUHAL, J.; ŠEBESTÍKOVÁ, V.; VOMÁ KOVÁ, H. etnictví podnikatel  
2009. Praha: ASPI, 2009. 634 s. ISBN 978-80-7357-419-2. 
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materiálu i zboží nebo provedením dohodnuté služby. Den spln ní dodávky m že 

být sjednán ústn i písemn , ale tém  vždy se tento den považuje za d vod 

k ú tování o vzniklé pohledávce, tzv. den vzniku pohledávky.  

Na konci ú etního období je nutné posoudit pohledávku z hlediska délky jejího 

trvání. Toto zjistíme kontrolou zbývající doby splatnosti, na základ  které potom 

pohledávky v rozvaze rozd líme na krátkodobé i dlouhodobé.  

 

3.1.2  Oce ování pohledávek26 

 

Oce ování pohledávek v ú etnictví je specifikováno v  ZoÚ, kde je uvedeno  

v § 24, že ú etní jednotky jsou povinny oce ovat majetek a závazky: 

 k okamžiku uskute ní ú etního p ípadu dle § 25 ZoÚ, 

 ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, ke kterému se sestavuje 

etní záv rka dle § 27 ZoÚ a toto ocen ní zaznamená v ú etních knihách. 

Z § 25 ZoÚ vyplývá, že se pohledávky p i vzniku oce ují jmenovitou hodnotou 

a pokud byly nabyty vkladem nebo za úplatu oce ují se pomocí po izovací ceny,  

za kterou byly po ízeny spolu s doprovodnými náklady s po ízením související nap . 

znalecké ocen ní pohledávek, služby právník i da ových poradc . 

Ke dni ú etní záv rky se pohledávky, které ú etní jednotka p i nabytí ur ila 

k obchodování, oce ují reálnou hodnotou, což je uvedeno v § 27 ZoÚ. Tuto hodnotu 

že ur it nap . znalec. Vzniklé rozdíly p i ocen ní pohledávek reálnou hodnotou  

se ú tují jako náklad nebo výnos. 

Majetek a závazky, které jsou vyjád ené v cizí m , ú etní jednotky 

epo ítávají na eskou m nu pomocí kurzu devizového trhu, který vyhlašuje eská 

národní banka. P epo et m ny se provádí k okamžiku ocen ní. 

 

3.1.3 Inventarizace pohledávek27  

 

V § 29 a 30 ZoÚ je stanoveno, že každá ú etní jednotka je povinna provád t 

inventarizaci majetku a závazk . Skute né stavy se p i inventarizaci zjiš ují: 

 u hmotného a nehmotného majetku - pomocí fyzické inventury, 

                                            
26 PEŠTUKA, J. Zákon o ú etnictví. Praha: EUROUNION Praha, 2009. 309 s. ISBN 978-80-7317-078-
3. 
27 Zákon . 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis . 
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 u pohledávek a závazk  dokladovou inventurou - ú etní jednotka obešle 

veškeré odb ratele dopisem, ve kterém žádá o potvrzení výše neuhrazených 

pohledávek28. Tato innost je stanovena dle § 20 ZoÚ pro firmy, které mají 

povinnost ov ení ú etní záv rky auditorem. U ostatních firem tato innost 

není povinná, ale je vhodné ji u init, protože tímto nám odb ratelé potvrdí své 

závazky. 

Z provedené inventarizace vyplynou tzv. inventariza ní rozdíly, které ú etní 

jednotka zaú tuje jako manko nebo schodek (u cenin a pen žní hotovosti) pokud  

je skute ný stav nižší než ú etní nebo jako p ebytek v opa ném p ípad . Vzniklé 

inventariza ní rozdíly ú etní jednotky vyú tují v ú etním období, za které se stav 

majetku a závazk  ov uje. 

Inventarizace m že být dle § 29 ZoÚ periodická, která se provádí u ádné  

a mimo ádné ú etní záv rky (u mezitímní ú etní záv rky se inventarizace neprovádí) 

nebo pr žná, která se provádí u zásob a hmotného movitého majetku v pr hu 

roku. 

etní jednotka není schopna provést inventarizaci k datu ú etní záv rky.  

Z tohoto d vodu je v § 30, odst. 4 ZoÚ stanoveno, že je možno inventarizaci 

provád t v pr hu posledních ty  m síc  ú etního období a v prvním m síci 

následujícího ú etního období. Provedení inventarizace majetku a závazk  jsou 

povinny ú etní jednotky prokázat po dobu 5 let od jejího provedení. 

 

3.1.4 Zápo et pohledávek29 

 

Jedná se o jeden ze zp sob  úhrady pohledávek, kdy pohledávka u v itele  

a závazek u dlužníka zanikne. Právní pohled jsem ešila v kapitole 2.6.2. Z ú etního 

pohledu je možno zapo íst veškeré pohledávky, které je možné uplatnit u soudu.  

Jsou ur itá pravidla, která ú etní jednotka v souvislosti s jednostranným zápo tem 

pohledávek (viz p íloha . 4) musí dodržet nap .: 

 nelze zapo íst splatnou pohledávku proti pohledávce, která ješt  není splatná, 

 nelze zapo íst proml ené pohledávky, 
                                            
28 vzor „Potvrzení pro inventarizaci pohledávek“ viz p íloha . 3 
29 FIŠEROVÁ, E.; CHALUPA, R.; KADLEC, J.; PILÁTOVÁ, J.; PROCHÁZKOVÁ, D.; SEDLÁK, R.; 
SKÁLOVÁ, J.; TKÁ , R.; VLACH, P. Abeceda ú etnictví pro podnikatele. 7. vyd. Olomouc: ANAG, 
2009. 456 s. ISBN 978-80-7263-522-1. 
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 není možné zapo íst pohledávky, kterých se není možné domáhat u soudu. 

To co nám ovšem zakazuje jednostranný zápo et pohledávek, je možné 

provést dohodou ú astník . V takovém p ípad  lze vyrovnat jakékoliv pohledávky  

(i výše uvedené). V § 58, odst. 1, vyhlášky 500/1992 Sb. je specifikováno,  

co se nepovažuje za porušení vzájemného zú tování v ú etnictví a v ú etní záv rce 

etní jednotky. Jako p íklad uvádím: 

 dobropisy, které se týkají konkrétní nákladové nebo výnosové položky  

a vztahují se k danému ú etnímu období, 

 dom rky a vratky daní z p íjm , nep ímých daní a poplatk , 

 rozdíly zjišt né p i inventarizaci, které vznikly zám nou jednotlivých druh  

materiál  nebo zásob apod. 

V p íloze . 5 uvádím jako p íklad vzájemného zapo tení pohledávek „Dohodu  

o vzájemném zapo tení pohledávek“. 

íklad ú tování o zápo tu: 

- proú tování zápo tu na základ  smlouvy o zapo tení pohledávek 321/ 311. 

 

3.1.5 Postoupení pohledávek 

 

V sou asnosti je považováno postoupení pohledávky za velmi astý jev. 

Z pohledu práva jsem se jím zabývala v p edcházející ásti své práce, v kapitole 

2.6.2.  

Postupují se pohledávky ve lh  splatnosti, po lh  splatnosti, ale je možné 

postoupit pohledávku i p ed lh tou splatnosti. V ú etnictví je vhodné vést jednotlivé 

pohledávky, které se postupují s analytickou evidencí, pro jejich snadn jší ur ení. 

Jako p íklad ú tování postoupení pohledávky uvádím: 

- zú tování hodnoty pohledávky do náklad    546/ 311 

- zú tování hodnoty pohledávky do výnos    311/ 646.  

Postupovat pohledávky je možné nejen v eské m , ale i v m nách cizích. 

i ú tování pohledávek v cizích m nách se postupuje shodn  jako p i ú tování 

pohledávek v m  tuzemské. Jediný rozdíl je v tom, že u cizom nných pohledávek 

je nutné p ihlížet ke kurzovým rozdíl m. Zaú tování kurzových rozdíl  je následovné: 

- kurzový zisk        31x/ 663 

- kurzová ztráta       563/ 31x.  
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Postoupení pohledávek se v kone ném d sledku promítne i do ú etních 

výkaz 30. V rozvaze jsou pohledávky sou ástí aktiv a to jako dlouhodobé nebo 

krátkodobé pohledávky. Pokud postoupí ú etní jednotka cizom nnou pohledávku, 

uvádí jí v rozvaze v eské m  jako zvýšení i snížení hodnoty pohledávek  

a sou asn  s tím se projeví tato zm na i u kurzových rozdíl , které se vykážou 

v ú etní záv rce. Ve Výkazu zisku a ztráty se projeví náklad nebo výnos 

z postoupení pohledávky a u cizom nných pohledávek se zde projeví rovn ž 

kurzové zisky nebo ztráta. V p íloze ú etní záv rky je povinna ú etní jednotka 

zve ejnit informace týkající se ocen ní pohledávek v cizí m  dle § 25 a 27 ZoÚ. 

 

3.1.6 Opravné položky k pohledávkám  

 

etní jednotka má v ú etní záv rce vyobrazit v rný a poctivý obraz o své 

finan ní situaci. Rovn ž by m la vést své ú etnictví pr kazn , p ehledn , správn   

a úpln . Nejen vedení ú etnictví v pr hu roku, ale i ú etní záv rka by m la 

odpovídat skute nému stavu. Jedním ze zp sob , který nám tento skute ný stav 

pomáhá docílit, jsou opravné položky k pohledávkám po lh  splatnosti. 

Opravná položka p edstavuje v ú etnictví do asné snížení hodnoty 

pohledávky. Opravná položka k pohledávce se zaú tuje na vrub náklad ,  

a to k okamžiku, ve kterém dojde ke snížení jejího ocen ní. Hodnota této opravné 

položky nesmí být vyšší, než je její výše zachycená v ú etnictví.  

Postup tvorby a použití opravných položek je definováno v § 55 vyhlášky  

. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona . 563/ 1991 Sb.,  

o ú etnictví, ve zn ní pozd jších p edpis  (dále jen Vyhláška), kde je uvedeno, že 

opravné položky: 

 se vytvá ejí k pohledávkám na základ  inventarizace, 

 lze vytvá et, pokud to stanoví ZoR, 

 se ú tují na vrub náklad  v p ípad  její tvorby, a sníží (pop . se zruší)  

ve prosp ch náklad , pokud se inventarizací neprokáže její opodstatn nost, 

 nesmí mít aktivní z statek, 

                                            
30 FIŠEROVÁ, E.; CHALUPA, R.; KADLEC, J.; PILÁTOVÁ, J.; PROCHÁZKOVÁ, D.; SEDLÁK, R.; 
SKÁLOVÁ, J.; TKÁ , R.; VLACH, P. Abeceda ú etnictví pro podnikatele. 7. vyd. Olomouc: ANAG, 
2009. 456 s. ISBN 978-80-7263-522-1. 
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 nelze je tvo it na zvýšení hodnoty majetku. 

V ú etnictví se ídí tvorba opravných položek vnit ní ú etní sm rnicí, ve které 

si ú etní jednotka stanoví postupy této tvorby. Jedním z p edpoklad  p ehledného 

tování je z ízení samostatných analytických ú  k jednotlivým pohledávkám. 

Opravné položky se ú tují pomocí ú  ú tové skupiny . 55, kde se ú tuje o: 

- tvorb  a rozpušt ní zákonných opravných položek (viz kapitola 3.2.3), 

- tvorb  a rozpušt ní ú etních opravných položek, 

nebo pomocí ú  391 - Opravná položka k pohledávkám, ú tové skupiny 39 kde  

se tyto položky evidují. Na tomto ú tu je zvlášt  vhodné použít pro jednotlivé opravné 

položky analytickou evidenci, které m že být rozd lena následovn 31: 

 ú etní opravné položky k pohledávkám, 

 zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolven ním ízení, 

 zákonné opravné položky vytvo ené podle ZoR ve výši 20 %, 

 zákonné opravné položky vytvo ené podle ZoR ve výši nad 20 %, 

  zákonné opravné položky vytvo ené podle ZoR ve výši 100 % k pohledávkám 

do 30 000,- K . 

Jako p íklad ú tování opravných položek k pohledávkám uvádím: 

- tvorba zákonné opravné položky     558/ 391 

- rozpušt ní zákonné opravné položky    391/ 558 

- tvorba ú etní opravné položky     559/ 391 

- rozpušt ní ú etní opravné položky    391/ 559. 

 

3.1.7 Odpis pohledávek  

 

Jedná se o snížení hodnoty pohledávky. Na rozdíl od opravných položek, kde 

se jednalo o do asné snížení hodnoty pohledávky, u odpisu pohledávky se jedná  

o snížení trvalé.  

etní jednotka by m la mít odpis pohledávek upravený ve vnitropodnikové 

sm rnici. Takto odepsané pohledávky se vedou v podrozvahové evidenci pomocí 

                                            
31 FIŠEROVÁ, E.; CHALUPA, R.; KADLEC, J.; PILÁTOVÁ, J.; PROCHÁZKOVÁ, D.; SEDLÁK, R.; 
SKÁLOVÁ, J.; TKÁ , R.; VLACH, P. Abeceda ú etnictví pro podnikatele. 7. vyd. Olomouc: ANAG, 
2009. 456 s. ISBN 978-80-7263-522-1. 
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analytických ú , která zaru uje p ehlednost. Do podrozvahové evidence  

se p evede pohledávka p ed skon ením proml ecí lh ty.  

V budoucnu by se mohlo stát, že dlužník pohledávku uhradí. V takovém 

ípad  tento p íjem ú etní jednotka vykáže jako mimo ádný p íjem.  

Zaú tování odpisu pohledávky se provede následovn : 

- odpis pohledávky v plné výši na základ  proml ení  546/ 311. 

etní jednotka musí být schopna doložit doklady, kterými pr kazn  potvrdí 

oprávn nost provedeného odpisu pohledávky. Jedná se o následující p ípady32: 

 usnesení soudu o zrušení nebo zamítnutí konkurzu na základ  soudního 

rozhodnutí, 

 v p ípad  insolven ního ízení se doloží doklady o soudním rozhodnutí, 

 p i úmrtí dlužníka, je nutný výpis z matriky zem elých, a doložení, že d dicové 

nejsou schopni splatit pohledávku nebo se d dictví vzdali,  

  v p ípad  zániku právnické osoby doklady o výmazu této osoby z obchodního 

rejst íku, 

 dojde-li k ve ejné dražb , doloží se doklady o výsledku této dražby, 

 vymáhání na základ  exekuce se doloží pomocí doklad  o výsledku exekuce.  

V rámci ú etnictví bylo možno provád t i postupný odpis pohledávek 

splatných do 31. prosince 1994. Tato problematika byla ešena pomocí postupného 

odpisu pohledávek v jednotlivých letech, ale v sou asnosti by m ly být tyto 

pohledávky již pln  odepsané. Od 1. ledna 2008 došlo u takto odepsaných 

pohledávek k zrušení da ového odpisu a z tohoto d vodu nejsou pro ú etní jednotku 

efektivní. 

 

3.2 Da ové aspekty pohledávek 
 

V p edcházejících oddílech jsem ešila pohledávky z obchodního styku  

po splatnosti z pohledu ú etnictví. Nyní se podívám na ešení da ové problematiky 

pohledávek a jejich optimalizace v ú etní jednotce.  

 
 
                                            
32 BA INOVÁ, D.; VOZ ÁKOVÁ, I. Pohledávky - právn  - da ov  - ú etn . 3. vyd. Praha: Grada 
Publishing, 2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. 
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3.2.1 Vznik pohledávky  
 

etní jednotce vzniká da ová pohledávka v souladu s p íslušnými 

ustanoveními ZDP, kde je stanoveno, zda je pohledávka da ov  uznatelným 

nákladem nebo výnosem i nikoliv. Dalším zákonem, který eší tuto problematiku  

a budeme ho v kapitole 3.2.3 podrobn ji rozebírat je ZoR. 

 

3.2.2 Postoupení pohledávek  

 

Z pohledu práva a ú etnictví jsem postoupení pohledávek již probírala. Nyní 

se zam ím na pohled dle ZDP. Postoupení pohledávek z pohledu ZDP je možno 

rozd lit jako:  

 bezúplatné - m lo by být v písemné podob  na základ  darovací smlouvy. 

Z toho vyplývá, že se toto postoupení pohledávky netýká dan  z p íjm  

s výjimkou dar  dle ZDP. Ú etní jednotka bude bezúplatné postoupení ešit 

pomocí zákona . 357/1992 Sb., o dani d dické, darovací a z p evodu 

nemovitostí, ve zn ní pozd jších p edpis , kde bude používat zejména 

ustanovení o dani darovací. Takto zaplacená da  je da ov  ú inný náklad  

do výše p íjm  plynoucího z jejího postoupení dle § 24, odst. 2., písm. s) bodu 

3 ZDP.  

 úplatné - v tomto p ípad  je da ov  uznatelná hodnota pohledávky pouze  

do výše p íjmu z jejího postoupení. Zárove  je nutné zvýšit hodnotu 

pohledávky o opravnou položku, pokud byla tvo ena. 

Jako další zp sob d lení u postoupení pohledávek z pohledu ZDP je možno 

použít následující p ípady33: 

 ed lh tou splatnosti - v itel takto získá v p edstihu finan ní prost edky, 

které by jinak obdržel od dlužníka až v termínu splatnosti pohledávky. V § 24, 

odst. 2, písm. s) ZDP je eno, že da ov  uznatelným nákladem je jmenovitá 

hodnota nebo po izovací cena postoupené pohledávky a to do výše p íjmu, 

který plyne z jejího postoupení. Rovn ž je možné zvýšit tyto p íjmy o diskont, 

který p ipadá na dobu zbývající do lh ty splatnosti.   

                                            
33 FIŠEROVÁ, E.; CHALUPA, R.; KADLEC, J.; PILÁTOVÁ, J.; PROCHÁZKOVÁ, D.; SEDLÁK, R.; 
SKÁLOVÁ, J.; TKÁ , R.; VLACH, P. Abeceda ú etnictví pro podnikatele. 7. vyd. Olomouc: ANAG, 
2009. 456 s. ISBN 978-80-7263-522-1. 
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 po lh  splatnosti (pop ípad  splatných pohledávek) - tuto problematiku eší 

ZDP rovn ž v § 24, odst. 2, písm. s). Je zde uvedeno, že da ov  uznatelným 

nákladem je: 

- jmenovitá hodnota pohledávky p i postoupení až do výše p íjmu, který 

plyne z jejího postoupení. Zárove  je nutné zvýšit hodnotu pohledávky  

o opravnou položku, pokud byla tvo ena.  

- po izovací cena u pohledávky nabyté postoupením až do výše p íjmu, 

který plyne z její úhrady dlužníkem nebo postupníkem p i jejím 

následujícím postoupení.  Rovn ž zde je nutné zvýšit hodnotu pohledávky 

o opravnou položku, pokud byla tvo ena. 

V obou p ípadech tedy u postoupení pohledávek p ed splatností nebo po jejich 

splatnosti je v ZDP uvedeno jednotné íslo, z ehož vyplývá, že se jmenovitá 

hodnota nebo po izovací cena posuzuje u každé pohledávky samostatn . 

 

3.2.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám dle zákona o 
rezervách34 

 

etní jednotka musí sledovat lh tu danou ObchZ (viz kapitola 2.7)  

pro proml ení pohledávek vzhledem k tomu, že zákonné opravné položky mohou být 

tvo eny jen k neproml eným pohledávkám. Da ov  lze opravnou položku, kterou  

k pohledávce zú tujeme, zahrnout do náklad  vynaložených na dosažení, zajišt ní  

a udržení zdanitelných p íjm . Problematiku zákonných opravných položek upravuje 

ZoR zejména v § 8, § 8a, § 8b a § 8c. V tomto oddíle Vám tyto zákonné opravné 

položky p iblížím podrobn ji. 

V § 2, odst. 2 ZoR je definována opravná položka, kterou se rozumí taková, 

která je vymezena v ZoR, vytvo ená k rozvahové hodnot  neproml ených 

pohledávek splatných po 31. prosinci 1994 a zaú tované podle ZoÚ nebo 

pohledávek vedených v prokazatelné evidenci. Podle tohoto paragrafu nelze tvo it 

zákonné opravné položky k pohledávkám, které vznikly z titulu: 

 že o nich nebylo ú továno p i jejich vzniku ve výnosech, 

                                            
34 PELECH, P.; PELC, V. Dan  z p íjm  s komentá em. 10. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 968 s. ISBN 
978-80-7263-542-9. 
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 osvobození od dan , nezahrnutí do základu dan  z p íjm  nebo zahrnutí  

do samostatného základu dan  z p íjm  nebo do základu dan  pro zvláštní 

sazbu dan , 

 cenných papír  a ostatních investi ních nástroj , 

 úv  a p ek,  

 ru ení, 

 záloh, 

 pln ní ve prosp ch vlastního kapitálu, 

 úhrady ztráty spole nosti, 

 smluvních sankcí - pokut a úrok  z prodlení, poplatk  z prodlení, penále  

a jiných sankcí ze závazkových vztah , 

 k pohledávkám nabytým bezúplatn , 

 k souboru pohledávek. 

Nelze provést opravné položky k pohledávkám, pokud má v itel sou asn  

s pohledávkou splatný i závazek. V takovém p ípad  se provede zápo et (viz 

kapitola 3.1.4). 

Opravné položky tvo ené podle ZoR se uplat ují v rámci zda ovacího období 

uvedeného v § 17a ZDP. Poplatník je povinen k rozvahovému dni prov it, zda jsou 

opravné položky opodstatn né. Rovn ž je povinen porovnat skute ný stav s výší, 

kterou si m že uplatnit dle ZoR.    

U pohledávek rozeznáváme následující typy opravných položek35: 

 etní - kde jejich tvorba závisí na ú etní jednotce (viz kapitola 3.1.6), 

 zákonné - jejich tvorba je specifikována v ZoR a je možné je vytvá et 

k pohledávkám: 

a) za dlužníky v insolven ním ízení, 

b) k neproml eným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994, které má 

etní jednotka zaú tované v ú etnictví, 

c) k pohledávkám z titulu ru ení za celní dluh, 

d) k neproml eným pohledávkám nepatrné hodnoty. 

 

                                            
35 FIŠEROVÁ, E.; CHALUPA, R.; KADLEC, J.; PILÁTOVÁ, J.; PROCHÁZKOVÁ, D.; SEDLÁK, R.; 
SKÁLOVÁ, J.; TKÁ , R.; VLACH, P. Abeceda ú etnictví pro podnikatele. 7. vyd. Olomouc: ANAG, 
2009. 456 s. ISBN 978-80-7263-522-1. 
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ad a) Zákonné opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolven ním 
ízení 

 

Tyto opravné položky se tvo í dle § 8 ZoR, kde v odst. 1 je stanoveno, že 

opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolven ním ízení, které jsou 

výdajem na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm , mohou vytvo it poplatníci dan   

z p íjm , kte í vedou ú etnictví, až do výše rozvahové hodnoty neproml ených 

pohledávek p ihlášených u soudu od zahájení insolven ního ízení do konce lh ty 

stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku nebo do konce lh ty podle insolven ního 

zákona, spojí-li soud s rozhodnutím o úpadku rozhodnutí o povolení oddlužení,  

a to v období, za které se podává da ové p iznání a v n mž byly p ihlášeny. 

Takto vytvo ené opravné položky se zruší: 

 v návaznosti na výsledky insolven ního ízení, nebo 

  v p ípad , že pohledávku ú inn  pop el insolven ní správce, v itel nebo 

dlužník a zákon . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení 

(insolven ní zákon), ve zn ní pozd jších p edpis , t mto osobám právo pop ít 

pohledávku p iznává.  

 

ad b) Zákonné opravné položky k neproml eným pohledávkám splatným po 
31. prosinci 1994  

 

V § 8a, odst. 1 ZoR jsou ešeny opravné položky k neproml eným 

pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku 

vzniku nep esáhne ástku 200 000,- K  a jejichž tvorba je výdajem na dosažení, 

zajišt ní a udržení p íjm . Poplatníci dan  z p íjm , kte í vedou ú etnictví, mohou  

v období, za které se podává da ové p iznání, vytvá et opravné položky k t mto 

pohledávkám pokud od konce sjednané lh ty splatnosti pohledávky uplynulo více 

než 6 m síc , a to až do výše 20 % neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. 

Podmínkou je, že nesmí vytvá et opravné položky dle § 5 ZoR - „Bankovní rezervy  

a opravné položky“ a § 5a ZoR - „Opravné položky k neproml eným pohledávkám“. 

Vyšší opravné položky k t mto pohledávkám lze tvo it v p ípad , že bylo 

ohledn  t chto pohledávek zahájeno rozhod í, soudní nebo správní ízení. Poplatník 

dan  z p íjm  se musí ú astnit t chto ízení ádn  a musí v as init úkony, které jsou 
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pot ebné k uplatn ní jeho práva. Podmínkou je, že od konce sjednané lh ty 

splatnosti pohledávky uplynula ur itá zákonem daná doba. P ehled uvádím v tabulce 

3.2.3.1. 

 

Tabulka . 3.2.3.1 - Pohledávky do výše 200 000,- K  její rozvahové hodnoty 

Od konce sjednané lh ty 
splatnosti pohledávky 

uplynulo 

 
Tvorba opravné položky ve výši 

více než 6 m síc  (bez 
rozhod ího, soudního i 
správního ízení) 

- až do výše 20% neuhrazené rozvahové hodnoty 
pohledávky 

vyšší opravné položky  
více než 12 m síc  - až do výše 33% neuhrazené rozvahové hodnoty 

pohledávky 
více než 18 m síc  - až do výše 50% neuhrazené rozvahové hodnoty 

pohledávky 
více než 24 m síc  - až do výše 66% neuhrazené rozvahové hodnoty 

pohledávky 
více než 30 m síc  - až do výše 80% neuhrazené rozvahové hodnoty 

pohledávky 
více než 36 m síc  - až do výše 100% neuhrazené rozvahové hodnoty 

pohledávky 
Zdroj: PELECH, P.; PELC, V. Dan  z p íjm  s komentá em. 10. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 968 s. 
ISBN 978-80-7263-542-9.; vlastní zpracování 
 

Pokud je rozvahová hodnota pohledávky v okamžiku vzniku vyšší než 

200 000,- K  a za spln ní podmínky nevytvá ení opravné položky dle § 5 a § 5a ZoR 

mohou poplatníci dan  z p íjm , kte í vedou ú etnictví vytvá et opravné položky jen 

v p ípad , že bylo ohledn  t chto pohledávek zahájeno rozhod í, soudní nebo 

správní ízení. Rovn ž zde se musí poplatník dan  z p íjm  ú astnit t chto ízení 

ádn  a v as musí init úkony, které jsou pot ebné k uplatn ní jeho práva. Podmínka, 

že od konce sjednané lh ty splatnosti pohledávky uplynula ur itá zákonem daná 

doba je dodržena i v tomto p ípad . P ehled uvádím v tabulce 3.2.3.2. 
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Tabulka . 3.2.3.2 - Pohledávky ve výši nad 200 000,- K  její rozvahové hodnoty 

Od konce sjednané lh ty 
splatnosti pohledávky 

uplynulo 

 
Tvorba opravné položky ve výši 

více než 6 m síc   - až do výše 20% neuhrazené rozvahové hodnoty 
pohledávky 

více než 12 m síc  - až do výše 33% neuhrazené rozvahové hodnoty 
pohledávky 

více než 18 m síc  - až do výše 50% neuhrazené rozvahové hodnoty 
pohledávky 

více než 24 m síc  - až do výše 66% neuhrazené rozvahové hodnoty 
pohledávky 

více než 30 m síc  - až do výše 80% neuhrazené rozvahové hodnoty 
pohledávky 

více než 36 m síc  - až do výše 100% neuhrazené rozvahové hodnoty 
pohledávky 

Zdroj: PELECH, P.; PELC, V. Dan  z p íjm  s komentá em. 10. vyd. Olomouc: ANAG, 2009. 968 s. 
ISBN 978-80-7263-542-9.; vlastní zpracování 
 

Tyto opravné položky nelze uplatnit u pohledávek, které již byly odepsány  

na vrub výsledku hospoda ení. Dále je není možné uplatnit u pohledávek vzniklých: 

 za spole níky, akcioná i, leny družstev za upsaný vlastní kapitál, 

 mezi spojenými osobami dle ZDP. 

Takto vytvo ené opravné položky se zruší, jestliže pominou d vody pro jejich 

existenci. Rovn ž provede ú etní jednotka jejich zrušení, pokud pohledávka, k níž 

byla opravná položka vytvo ena, se proml ela. A také v p ípad , že nastaly d vody, 

za nichž se odpis pohledávky považuje za výdaj na dosažení, zajišt ní a udržení 

íjm  podle ustanovení ZDP. 

 

ad c) Zákonné opravné položky k pohledávkám z titulu ru ení za celní dluh 
 

V § 8b ZoR jsou specifikovány opravné položky podle § 8 a § 8a ZoR, které 

mohou vytvá et poplatníci dan  z p íjm  vedoucí ú etnictví, a kte í podle celního 

zákona ru í za celní dluh, k pohledávkám vzniklým z titulu ru ení za celní dluh (tj. 

zajišt ní celního dluhu) podle celního zákona. Tyto opravné položky lze vytvá et jen 

do výše hodnoty pohledávky odpovídající provedené úhrad  celního dluhu. 
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ad d) Zákonné opravné položky k neproml eným pohledávkám nepatrné 
hodnoty 

 

K rozvahovému dni je možné vytvo it opravnou položku až do výše 100% její 

neuhrazené rozvahové hodnoty bez p íslušenství dle § 8c ZoR p i dodržení 

následujících podmínek, pokud: 

 se nejedná o pohledávku dle bodu b), 

 rozvahová hodnota pohledávky bez p íslušenství v okamžiku jejího vzniku 

nep esáhne ástku 30 000,- K , 

 od konce sjednané lh ty splatnosti pohledávky uplynulo nejmén  12 m síc , 

 celková hodnota pohledávek bez p íslušenství nep esáhne za zda ovací 

období ástku 30 000,- K , jestliže ú etní jednotce vznikly v i témuž 

dlužníkovi. 

K takto vytvo ené opravné položce k pohledávce je ú etní jednotka povinna 

vést samostatnou evidenci. 

 

Opravné položky ú etní jednotce kryjí ztráty z odpisu pohledávek. Z tohoto 

vodu se zákonné opravné položky zruší v p ípad , že pominou d vody, pro které 

byly vytvo eny. Rovn ž se opravné položky zruší v p ípad , že došlo k proml ení 

pohledávky, protože dle ZoR lze tvo it opravné položky pouze k neproml eným 

pohledávkám. 

 

3.2.4 Odpis pohledávek36 

 

Z da ového pohledu je odpis pohledávek, který je možno zahrnout do náklad  

vynaložených na dosažení, zajišt ní a udržení p íjm ešen v § 24, odst. 2, písm. y) 

ZDP. Je zde uvedeno, že jednorázov  je možno pohledávku ve 100% výši  odepsat 

pouze u poplatník , kte í vedou ú etnictví. Jmenovitá hodnota pohledávky nebo 

po izovací cena pohledávky nabyté postoupením, vkladem a p i p em  

spole nosti, a to za p edpokladu, že o pohledávce p i jejím vzniku bylo ú továno  

ve výnosech a takto vzniklý zdanitelný p íjem nebyl od dan  osvobozen a lze-li 

                                            
36 Zákon . 586/ 1992 Sb., o daních z p íjm , ve zn ní pozd jších p edpis      
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sou asn  k této pohledávce uplat ovat opravné položky podle písmene i),  

za dlužníkem: 

 u n hož soud zrušil konkurs proto, že majetek dlužníka je zcela nedosta ující, 

a pohledávka byla poplatníkem p ihlášena u insolven ního soudu a m la být 

vypo ádána z majetkové podstaty, 

 který je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základ  výsledk  insoven ního 

ízení, 

 který zem el a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním  

na d dicích dlužníka, 

 který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a v itel nebyl 

s p vodním dlužníkem spojenou osobou, 

 na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplat ována 

ve ejná dražba, a to na základ  výsledk  této dražby, 

 jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí,  

a to na základ  výsledk  provedení této exekuce. 

Obdobn  to platí pro pohledávku nebo její ást, a to do výše kryté použitím 

rezervy nebo opravné položky vytvo ené podle ZoR. V ostatních p ípadech se jedná 

o da ov  neuznatelnou položku. 

  

Shrnutí 
 

V kapitole 2. jsem pohlížela na pohledávky po splatnosti z hlediska práva. 

etní jednotka by zde m la brát z etel zejména na zajišt ní pohledávek tak, aby 

nedocházelo k jejich úhradám po splatnosti. V p ípad , že k takovéto situaci dojde, 

la by p istoupit k opat ením, která jí zajistí minimální ztráty.  

Z kapitoly 3. je patrné, že správné ošet ení pohledávek je pro ú etní jednotku 

podstatnou záležitostí. Z ú etního pohledu je nutné dbát pokyn  dle ZoÚ a Vyhlášky. 

etní jednotka by rovn ž m la mít zpracovány vnitropodnikové sm rnice, ve kterých 

ošet í postupy, které nejsou v ZoÚ detailn  specifikovány. Z pohledu da ového je 

nemén  d ležité posuzovat pohledávky dle ZDP a vytvá et zákonné opravné položky 

k pohledávkám dle ZoR. Pokud bude ú etní jednotka v novat svým pohledávkám 

zvýšenou pozornost, potom jist  dosáhne nejen da ové optimalizace, ale  

i spokojenosti v podob  úhrady pohledávek v termínu splatnosti. 
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4. PRAKTICKÝ  POSTUP  ZAJIŠT NÍ  POHLEDÁVEK  PO  
SPLATNOSTI  VE  SPOLE NOSTI  „KLIRAD spol. s r.o.“ 
 

4.1 Spole nost od historie po sou asnost 
 

Spole nost byla založena v roce 1991 (z d vodu anonymity neuvádím 

vodní název).  V té dob  byli ve spole nosti dva spole níci, kte í postupem asu 

usoudili, že mají o firm  rozdílné p edstavy, a proto se dohodli na rozd lení 

spole nosti. Tím vznikla nová spole nost KLIRAD spol. s r.o., která funguje od roku 

1994 (rovn ž zde není z d vodu anonymity použit p vodní název firmy, ale pouze 

fiktivní).  

Spole nost nelze za adit mezi nejv tší spole nosti na našem trhu. Vždy byla 

považována z pohledu Okresní správy sociálního zabezpe ení za malou organizaci. 

V pr hu období m la r zný po et zam stnanc , který se pohyboval od cca 25  

do sou asných p ti. Ke snížení po tu zam stnanc  došlo postupem asu  

a to z d vodu p echodu na práce provád né pomocí subdodávek a v neposlední 

ad  z d vodu celosv tové finan ní krize, která se nevyhnula ani stavebnictví. 

I p es krizi firma funguje dál a má stále sv j okruh klient , kte í up ednost ují 

kvalitu a preciznost p ed pr myslovou výstavbou. 

 

4.2 P edm t innosti 
 

Z výše uvedeného je z ejmé, že spole nost KLIRAD podniká ve stavebním 

pr myslu. Zabývá se: 

 výstavbou rodinných a bytových dom  na klí , kde v sou asnosti staví 

komplex rodinných a adových rodinných dom  ve spojení s výstavbou byt ,  

 provádí rekonstrukce objekt  - základní školy, v znici v Ostrav  - He manicích 

a mimo jiné provád la i rekonstrukci oken v areálu VŠB-TU v Ostrav  - 

Porub , rekonstrukce kanalizace - nap . na ul. Stodolní v Ostrav . 

Firma není velkým gigantem, což nebylo majitelovým cílem. Jeho firma  

je jednou z mnoha menších na našem podnikatelském trhu, která se zabývá 

evážn  ob anskou výstavbou. Vzhledem k tomu, že výstavba rodinných dom   
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a byt  b ží v sou asnosti rychlým tempem a staví se podle p edstav architekt   

a nikoli nových majitel  realit, zam il se majitel na okruh zákazník , kte í cht jí mít 

bydlení dle svých sn . Ve firm  KLIRAD se snaží vyjít klient m maximáln  vst íc  

a splnit jim jejich p ání a požadavky pro pohodlné bydlení.  

 

4.3 Vznik a sledování pohledávek z obchodního styku  

ve spole nosti 
 

Vzhledem k zam ení spole nosti vznikají pohledávky z obchodního styku 

hlavn  na základ  smluv. Nej ast jší smlouvou je zde „Smlouva o dílo“, která  

se uzavírá na dodávku i služby. V t chto smlouvách je nutné dbát na p esnou 

specifikaci jednotlivých oddíl  z d vodu p edcházení vzniku možných spor . 

Zejména je nutné p esn  specifikovat p edm t díla, stanovit si termíny p edávaných 

prací v etn  kvality, specifikovat podklady k fakturaci, dohodnout termín splatnosti  

a penalizaci za nedodržení termínu postupu prací, i za p ípadnou pozdní úhradu 

faktur apod. Podrobn ji jsem se zabývala smlouvou o dílo v kapitole 2.3.2. 

K jednotlivým smlouvám se v pr hu realizace zakázky uzavírají dodatky,  

ve kterých se nej ast ji upravuje cena díla z d vodu zm n prací vyvolaných 

objednatelem a v n kterých p ípadech zm ny v termínu dokon ení díla z d vodu 

zvýšení objemu prací.  

Zhotovení stavby na klí  je asov  i finan  náro nou operací a v tšinou  

ji nelze uhradit v jedné splátce. Z tohoto d vodu je nutné zajistit její plynulé 

financování, což spole nost KLIRAD spol. s r.o. provedla pomocí m sí ní fakturace 

dle provedených a p edaných prací na základ  p edávacího protokolu nebo soupisu 

provedených prací. V p ípad , že platba vystavené faktury není provedena v termínu 

splatnosti, p istupuje firma k následujícím opat ením: 

 telefonicky zjiš uje, z jakého d vodu nebyla pohledávka uhrazena, 

 písemn  vyzve objednatele k úhrad , 

 v p ípad  rozestav né stavby provede pozastávku stavebních prací do doby 

úhrady (což je dohodnuto ve smlouv  o dílo), 

 provede všechny možné právní kroky k vymožení pohledávky po splatnosti, 

 vytvo í ú etní a da ové opravné položky dle ZoÚ a ZoR. 
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Ve spole nosti sledují veškeré pohledávky, tzn. nejen uhrazené ve lh  

splatnosti, ale hlavn  pohledávky, které jsou po splatnosti. Pohledávky jsou nej ast ji 

továny na ú tu 311 - Odb ratelé. Pro podrobn jší sledování pohledávek  

je provád na analytická evidence v následující podob : 

- 311.100 pohledávky za odb rateli, 

- 311.200 pohledávky za odb rateli po splatnosti nevymáhané soudn , 

- 311.300 pohledávky za odb rateli po splatnosti ešené soudní cestou. 

V p ípad , že pohledávka není uhrazena ve lh  splatnosti, m že spole nost tvo it 

dle ZoR opravné položky k pohledávkám. Tuto skute nost zachycuje na ú tu 391  

- Opravné položky k pohledávkám. Ve spole nosti KLIRAD se na tomto ú tu 

nepoužívá analytická evidence, vzhledem k tomu, že zde v pr hu let nemusela 

tvo it velké množství opravných položek. Pokud by k tomuto opat ení v budoucnu 

istoupila, mohla by použít analytickou evidenci uvedenou v kapitole 3.1.6.  

Tvorba opravných položek se zachycuje do náklad  pomocí ú  558 - Tvorba 

a zú tování zákonných opravných položek a 559 - Tvorba a zú tování opravných 

položek. I zde je možné vytvo it analytickou evidenci, která ve spole nosti rovn ž 

není použita.  

O zp sobu vymáhání pohledávek po splatnosti není ve spole nosti stanoven 

esný postup. Každá z t chto pohledávek se eší individuáln  a o zp sobu ešení 

rozhoduje majitel firmy. Z tohoto d vodu bych cht la v následujících oddílech 

zhodnotit stav pohledávek ve firm  a navrhnout jednotný postup pro ešení všech 

pohledávek po lh  splatnosti.   

 

4.4 Pohledávky v letech 2005-2009 
 

Ve spole nosti KLIRAD spol. s r.o. se pohledávky v pr hu let 2005-2009 

vyvíjely r znorod . Nejvyšší nár st pohledávek byl v roce 2006. Od tohoto roku 

pohledávky postupn  klesaly. Nejhorší stav v oblasti celkové  pohledávek byl v roce 

2009, což bylo zap in no menším objemem zakázek z d vodu celosv tové finan ní 

krize, která se nevyhnula ani této spole nosti. 

Pro lepší p ehlednost uvádím vývoj pohledávek v tabulce . 4.4, kde 

z procentuálního vy íslení pom ru celkové sumy pohledávek za rok a sumy 
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pohledávek po splatnosti v daném roce vyplývá, že spole nost KLIRAD má své 

pohledávky dob e smluvn  ošet eny. 

 
Tabulka . 4.4 - Vývoj pohledávek KLIRAD spol. s r.o. v návaznosti na splatnost  

 
Rok 

 
 pohledávek za rok 

 pohledávek po 
splatnosti v daném 

roce 

% pom r ze             
 pohledávek za rok 

2005 10 078 673,-    169 365,- K  1,68 
2006 20 275 924,- K  481 551,- K  2,38 
2007 14 405 970,- K  186 064,- K  1,29 
2008 9 784 502,- K  139 733,- K  1,43 
2009 5 937 092,- K  8 250,- K  0,02 

Zdroj: ú etní záv rky spole nosti KLIRAD spol. s r.o. za roky 2005-2009, vlastní zpracování  
  

Pro lepší p ehlednost je možné zobrazit pom r pohledávek po splatnosti 

k celkovému objemu pohledávek v jednotlivých letech i pomocí grafu . 4.4. Je zde 

patrné malé množství pohledávek po splatnosti vzhledem k výši vzniklých 

pohledávek. 

 

Graf . 4.4 - Vývoj pohledávek KLIRAD spol. s r.o. v návaznosti na splatnost 
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4.5 Pohledávky po lh  splatnosti  
 

etní jednotky se ve své praxi velmi asto setkávají s pohledávkami, které 

nejsou uhrazeny ve lh  splatnosti. Nejinak je tomu u spole nosti KLIRAD spol. 

s r.o. Je nutností provád t v rámci zamezení vzniku pohledávek po splatnosti ur itou 

prevenci. Bohužel ani tato není schopna ve všech p ípadech 100% pomoci.  

Jak je patrné z ú etních záv rek firmy KLIRAD spol. s r.o. ani ona  

se pohledávkám po lh  splatnosti nevyhnula. Sleduje své pohledávky dle „P ílohy 

k ú etní záv rce“, kde jsou pohledávky rozd leny do kategorií dle lh ty po splatnosti: 

 do 30 dn , 

 od 31 do 90 dn , 

 od 91 do 180 dn , 

 nad 180 dn .  

V rámci vymahatelnosti bývá nejv tší úsp šnost práv  u pohledávek, které 

jsou po splatnosti do 30 dn . Pokud bude spole nost operativní a zahájí vymáhání 

ihned po splatnosti, má velkou šanci, že úhradu své pohledávky obdrží. Obtížn jší  

je to s pohledávkami, které jsou po splatnosti delší dobu. Zde platí p ímá úm ra, že 

s prodlužující se dobou po splatnosti, je vymahatelnost pohledávky mén  

pravd podobná.  

V období pohledávek po splatnosti do 30 dn  m že jít o zpožd ní platby 

z d vodu, že odb ratel se dostane do momentální platební neschopnosti nap .: 

 odb ratel neobdržel z n jakého d vodu fakturu, 

 pozdní vypov zení termínovaného vkladu ze strany odb ratele, 

 pozdní zaslání platby hypote ní bankou, z d vodu provád ní kontroly 

oprávn nosti fakturace, 

 odb ratel mohl dát pozd  p íkaz k úhrad  apod. 

Zde by mohla spole nost KLIRAD p istoupit k opat ením jako je: 

 platba záloh dop edu alespo  na nákup materiálu, pop . i zálohovou úhradu 

ásti prací, 

 pozastavení provád ných prací do doby uhrazení pohledávky - což  

je ve smlouv  o dílo sjednáno s tím, že o tuto dobu se prodlužuje doba 

ukon ení a p edání prací. 
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U pohledávek po splatnosti v rozmezí 31 až 90 dn  se možnost úhrady 

pohledávky vzdaluje a velmi asto p echází do pohledávek další skupiny a to od 91 

do 180 dn . Pokud k této situaci dojde, je z postupu odb ratele patrné, že 

pohledávku nemá v úmyslu uhradit nebo se dostal sám do situace, kdy mu došly 

peníze (v p ípad  ob ana), nebo je v platební neschopnosti z d vodu, že ani jemu 

nejsou hrazeny pohledávky v as. Zde je nutné si zajistit dostatek informací  

a na základ  zjišt ných skute ností postupovat tak, aby nedošlo k úplnému 

neuhrazení pohledávky. Doporu ila bych zde p istoupit k opat ením, které  

si ve smlouvách sjednává spole nost KLIRAD a to: 

 zálohu, 

 smluvní pokutu, 

 úroky z prodlení, 

 sm nku, 

 notá skou úschovu. 

Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou ve smlouvách o dílo sjednávány vždy, a proto 

k nim je možno p istoupit kdykoliv p i prodlení ze strany odb ratele. Co se týká 

sm nky nebo notá ské úschovy, zde je nutné vycházet z ujednání ve smlouv  

s konkrétním odb ratelem. Spole nost KLIRAD ve smlouvách má vždy jednu nebo 

druhou možnost sjednánu z d vodu p edcházení ztrát na zisku z nesplacených 

pohledávek. 

Mezi poslední pohledávky po splatnosti pat í ty, které jsou v délce nad 180 

dn . Zde je patrné, že odb ratel nemá zájem pohledávku uhradit, a proto je nutné 

istoupit k soudnímu vymáhání pohledávky. 

Pro obraznost se op t pokusím p iblížit stav pohledávek po splatnosti 

spole nosti KLIRAD spol. s r.o. v tabulce . 4.5, kde jsem je rozd lila podle kategorií 

dn  po splatnosti. 

Tabulka . 4.5 - Pohledávky po lh  splatnosti v letech 2005-2009 (v tisících K ) 

Rok Do 30 dn  Od 31 do 90 
dn  

Od 91 do 180 
dn  

Nad 180 dn * 

2005 11 124 - 527 
2006 2 5 116 1 100 
2007 184 - 1 822 
2008 140 - - 779 
2009 - 8 - 413 

Zdroj: ú etní záv rky spole nosti KLIRAD spol. s r.o. za roky 2005-2009, vlastní zpracování  
* hodnota nesplacených pohledávek v . minulých let 
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Z tabulky je patrné, že nejv tší problém a nejvyšší ástku pohledávek  

po splatnosti má spole nost KLIRAD spol. s r.o. v kategorii nad 180 dn . Nejvyšší 

hodnota nesplacených pohledávek byla v roce 2006, kde spole nost dosáhla vysoké 

celkové  pohledávek za rok. Toto bylo ovšem spojeno s platební nekázní 

odb ratel . V následujících letech se spole nost na tuto oblast nesplacených 

pohledávek zam ila a poda ilo se jí docílit snížení ástky této kategorie. I nadále  

by ve snižovacím trendu u pohledávek po splatnosti cht la pokra ovat. P edtím, ale 

pro v tší p ehlednost zobrazím i zde p ehled pohledávek po splatnosti v grafu . 4.5. 

 

Graf . 4.5 - Pohledávky po lh  splatnosti v letech 2005-2009 (v tisících K ) 
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Graf nám potvrzuje, že nejv tší problém v pohledávkách má spole nost 

KLIRAD spol. s r.o. v oblasti pohledávek po splatnosti nad 180 dn . Má sice klesající 

tendenci, ale stále se udržuje ve vysokých hodnotách. Pokusím se tohoto stavu 

docílit s pomocí návrhu postupu vymáhání pohledávek po lh  splatnosti 

v následující kapitole 4.6.  
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4.6 Návrh postupu vymáhání pohledávek po lh  splatnosti 
 

Každá ú etní jednotka ve své praxi bojuje s pohledávkami po splatnosti. 

Nejinak je tomu u spole nosti KLIRAD spol. s r.o. Vzhledem k tomu, že se jedná  

o malou soukromou spole nost, nejsou zde ešeny pohledávky komplexn  v rámci 

vnitropodnikových sm rnic, ale p istupuje se k nim jednotliv . Jak je patrné z grafu  

. 4.4, je tento p ístup pozitivní, ale z mého pohledu by mohl být efektivn jší 

v p ípad  vytvo ení ur itého systému, který by byl striktn  dodržován. Proto  

se v následujících oddílech zam ím na návrh ur itého postupu, který by mohl 

pomoci vymáhání pohledávek alespo  z malé ásti vylepšit. 

K efektivnímu ízení pohledávek po splatnosti pat í jejich intenzívní sledování, 

proto bych doporu ila spole nosti KLIRAD spol. s r.o. zam it se na pohledávky  

po splatnosti a pravideln , ihned po vypršení doby splatnosti je za ít systematicky 

vymáhat. Je vhodné se adit si tyto pohledávky dle výše dlužné ástky a zam it  

se na ty vyšší, ovšem i malé pohledávky je nutné pokládat za d ležité a nesmí  

se podce ovat v rámci hesla „Lepší vrabec v hrsti nežli holub na st eše“. 

 

4.6.1 První fáze vymáhání pohledávky 

 

Tato fáze by m la probíhat v p átelském duchu. Okamžit  po zjišt ní, že lh ta 

splatnosti již prob hla, je nutné navázat telefonický kontakt s odb rateli.  

Je to mnohdy nep íjemná záležitost, ale pro chod firmy ta nejd ležit jší. Úhradou 

pohledávky dochází k dokon ení obchodní transakce, a tudíž se jedná o innost, 

která je naprosto p irozená. Z praxe je z ejmé, že je lépe volat n kolikrát za týden, 

protože v za átku života pohledávky po lh  splatnosti se vymáhá dlužná ástka 

podstatn  lépe. Není proto vhodné telefonický kontakt odkládat. Z hovoru m že 

vyplynout, že: 

 odb ratel fakturu neobdržel - zde je nutné obratem poslat opis faktury,  

 faktura nem la podstatné náležitosti a byla poslána p ed lh tou splatnosti zp t 

k oprav  - nutná okamžitá náprava a zaslání opravené faktury odb rateli. 

Výše uvedené p ípady jsou jedny z t ch p íjemn jších zjišt ní d vodu nezaplacení 

pohledávky. Nejedná se o p ípad, kdy odb ratel nemá zájem plnit, ale jde jen  

o technický nedostatek.  
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Mohou však nastat situace, kdy se odb ratel dostal do platební neschopnosti. 

V takovém p ípad  je možné dohodnout splátkový kalendá  (viz p íloha . 6), pop . 

pokud se jedná o výjime ný p ípad a v minulosti jsme m li s odb ratelem dobré 

vztahy, je možné posunout termín splatnosti. Bohužel z praxe je známo, že tyto 

ípady nemusí vždy kon it úhradou, ale mnohdy insolvencí nebo konkursem 

odb ratele. 

 

4.6.2 Druhá fáze vymáhání pohledávky 

 

V p ípad  neúsp chu telefonického kontaktu je nutné p istoupit k druhé fázi 

vymáhání, kterou je zaslání první upomínky (viz p íloha . 7). Tou upozor ujeme 

odb ratele na skute nost, že má v i naší spole nosti závazek, kterému vypršela 

doba splatnosti. Upomínka se zasílá odb rateli doporu enou poštou s dodejkou. 

V p ípad , že je to možné, adresujeme ji rovn ž do vlastních rukou. K tomuto kroku 

by m lo dojít po uplynutí 14 dní po lh  splatnosti pohledávky.  

Je vhodné, aby zam stnanec pov ený vymáháním pohledávky byl i v této fázi 

s dlužníkem v neustálém telefonickém kontaktu dle zásady „neustále se p ipomínat“.  

 

4.6.3 T etí fáze vymáhání pohledávky 

 

Selžou-li p edešlé fáze vymáhání pohledávky, je nutné p istoupit po uplynutí 

jednoho m síce od lh ty splatnosti k zaslání druhé upomínky (viz p íloha . 8).  

V té op tn  upozorníme odb ratele na fakt, že má v i naší spole nosti nesplacený 

závazek. Oznámíme mu rovn ž veškeré následky, které budou následovat v p ípad  

op tného neuhrazení dlužné ástky, jako jsou: 

 úroky z prodlení, 

 smluvní pokuta, 

 náklady právního zastoupení, 

 náklady soudního ízení atd. 

Upomínku stejn  jako v p edcházející fázi zašleme odb rateli doporu enou poštou 

s dodejkou. I zde je vhodný neustálý telefonický kontakt. V p ípad , že s naší 

spole ností dlužník komunikuje, je vhodné p edložit mu k podpisu „Uznání závazku“ 

(viz p íloha . 9). 
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4.6.4 tvrtá fáze vymáhání pohledávky 

 

Jako poslední a bohužel nejmén  p íjemná pro v itele je fáze postoupení 

pohledávky právnímu zastoupení.  

Již v pr hu p edcházejících fází vymáhání pohledávky po splatnosti je nutné 

veškeré podklady týkající se neuhrazené pohledávky pe liv  shromaž ovat.  

Pro p ehlednost je vhodné zavést si pro každého dlužníka složku, ve které budeme 

vést tyto podklady.  

Právní zástupce následn  m že rozhodnout z n kolika možností: 

 uplatn ní sm nky - pokud byla ve smlouv  sjednána, 

 uplatn ní hotovosti z notá ské úschovy - pokud bylo toto zajišt ní pohledávky 

dohodnuto ve smlouv , 

 zajišt ní závazk  p evodem práva, 

 postoupení pohledávky, 

 exekuce na majetek, 

 zahájení soudního sporu apod.  

Poslední z uvedených je nejmén  vhodný, protože soudní spory jsou velice 

zdlouhavým procesem s nejistým výsledkem. Navíc je nutné zvážit, od jaké výše  

je vhodné vymáhat neuhrazené pohledávky pomocí soudního jednání, protože jsou 

zde náklady spojené se soudním ízením a právním zastoupením. Doporu ovala 

bych zde ur it hranici ve vnitropodnikové sm rnici, od které bude spole nost 

pohledávky pomocí soudního ízení vymáhat. 

Rovn ž m že dojít k situaci, kdy se v pr hu soudního procesu dostane 

dlužník do insolven ního nebo konkurzního ízení. Potom je možnost, že bude naše 

pohledávka uspokojena velmi mizivá. D vodem je, že se p ednostn  uspokojují 

pohledávky státu (finan ní ú ad, okresní správa sociálního zabezpe ení, zdravotní 

pojiš ovny) a zam stnanc . 
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4.7 Postup tvorby zákonných opravných položek   
 

V tomto oddíle bych cht la v novat pozornost tvorb  zákonných opravných 

položek. Z teoretického pohledu jsem se jim v novala v kapitole 3.2.3 a nyní je budu 

ešit z praktického pohledu.  

 

4.7.1 Zákonné opravné položky ve spole nosti KLIRAD spol. s r.o. 
 

Nejprve se podíváme na tvorbu opravných položek ve spole nosti KLIRAD 

spol. s r.o. za období 2005-2009. Vzhledem k výši pohledávek po splatnosti nejsou 

tvo eny ve vysokých hodnotách, ale i p esto jsou schopny významn  ovlivnit 

hospodá ský výsledek spole nosti.  

 

Tabulka . 4.7.1 - P ehled tvorby a rozpušt ní zákonných opravných položek 
v letech 2005-2009 

Rok Tvorba zákonných 
opravných položek 

Rozpušt ní zákonných 
opravných položek 

2005 99 601,- K  0,- K  
2006 194 572,- K  0,- K  
2007 62 232,- K  101 314,- K  
2008 0,- K  0,- K  
2009 4 141,- K  73 318,- K  

Zdroj: ú etní záv rky spole nosti KLIRAD spol. s r.o. za roky 2005-2009, vlastní zpracování 
 

Z tabulky je patrné, že v letech 2005-2007 byly opravné položky tvo eny  

ve vyšších ástkách a oproti tomu vyšší rozpoušt ní opravných položek probíhalo 

v letech 2007 a 2009 z d vodu ukon ení soudních spor .  

Pro p ehlednost op tn  p evedu hodnoty z tabulky . 4.7.1 do grafu,  

ze kterého je na první pohled patrné jak zákonné opravné položky ovlivnily výsledek 

hospoda ení v jednotlivých letech. V období let 2005-2007 se jednalo o položku 

snižující základ dan , ímž se snížil výsledek hospoda ení. Naproti tomu v letech 

2008-2009 tvo ily opravné položky zvyšující položku k základu dan  a tím se rovn ž 

zvýšil výsledek hospoda ení spole nosti. 
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Graf . 4.7.1 - P ehled tvorby a rozpušt ní zákonných opravných položek 
v letech 2005-2009 
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Zdroj: ú etní záv rky spole nosti KLIRAD spol. s r.o. za roky 2005-2009, vlastní zpracování 

 

4.7.2 Praktický p íklad tvorby zákonných opravných položek  

 

Nyní na praktickém p íklad  p edvedu tvorbu zákonných opravných položek. 

Pro lepší p ehlednost vyhotovím fiktivní tabulku s jednotlivými nesplacenými 

pohledávkami. Na základ  t chto údaj  budu k jednotlivým vystaveným 

pohledávkám tvo it zákonné opravné položky a doporu ovat možnou da ovou 

optimalizaci. 

 

Tabulka . 4.7.2 - Pohledávky po splatnosti za b žný kalendá ní rok 

 
Faktura 

 
Odb ratel 

Datum 
vystavení 

Datum 
splatnosti 

Zbývá 
proplatit 

VF90023 Hamižník 2. února 2009 16. února 2009 8 250,- K   
VF90039 Nedámnic 15. b ezna 2009 29. b ezna 2009 29 894,- K  
VF90046 Nedámnic 1. dubna 2009 15. dubna 2009 169 268,- K  
VF90052 Nedámnic 15. dubna 2009 29. dubna 2009 889 112,- K  
VF90066 Nesplácím 11. kv tna 2009 25. kv tna 2009 30 121,- K  
VF90069 Bezhalé e 13. kv tna 2009 27. kv tna 2009 12 856,- K  
VF90071 Bezhalé e 29. kv tna 2009 12. ervna 2009 16 138,- K  
VF90077 Dlužní ek 10. ervna 2009 24. ervna 2009 200 021,- K  
VF90093 Jsemšvorc 25. ervna 2009 8. ervence 2009 256 387,- K  

Zdroj: vlastní zpracování 
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VF90023 

Celková pohledávka v hodnot   8 250,- K  

Uplatn ní 20% dle § 8a, odst. 1 ZoR 1 650,- K  

- po uplynutí 6. m síc  od sjednané lh ty splatnosti pohledávky, ale mén  než  

12 m síc  uplatním 20% z hodnoty pohledávky. Vyšší ástku lze uplatnit 

v dalších letech na základ  nap . soudního ízení. 

- po uplynutí 6. m síc  od sjednané lh ty splatnosti pohledávky, ale více než  

12 m síc  je možno uplatnit 100% hodnoty pohledávky dle podmínek § 8c ZoR. 

Já v tomto p ípad  nebudu vytvá et zákonnou opravnou položku v hodnot  

20%, ale po kám jedno ú etní období a v p ípad , že dlužník pohledávku neuhradí, 

použiji 100% opravnou položku dle § 8c ZoR. Tato pohledávka je velmi nízká, a proto 

je toto ešení pro spole nost výhodn jší. Nebudou zde nar stat ostatní doprovodné 

náklady. 

 

VF90039 

Celková pohledávka v hodnot   29 894,-    K  

Uplatn ní 20% dle § 8a, odst. 1 ZoR   5 978,80 K  

- po uplynutí 6. m síc  od sjednané lh ty splatnosti pohledávky, ale mén  než  

12 m síc  uplatním 20% z hodnoty pohledávky. Vyšší ástku lze uplatnit 

v dalších letech na základ  nap . soudního ízení. 

- po uplynutí 6. m síc  od sjednané lh ty splatnosti pohledávky, ale více než  

12 m síc  je možno uplatnit 100% hodnoty pohledávky dle podmínek § 8c ZoR 

pokud bude spln na podmínka ad d). 

Já v tomto p ípad  nebudu vytvá et zákonnou opravnou položku v hodnot  

20%, ale po kám jedno ú etní období a v p ípad , že dlužník pohledávku neuhradí, 

použiji 100% opravnou položku dle § 8c ZoR za p edpokladu, že zbývající 

pohledávky budou uhrazeny. Tato pohledávka je velmi nízká, a proto je toto ešení 

pro spole nost výhodn jší. Nebudou zde nar stat ostatní doprovodné náklady. 

 

VF90046 

Celková pohledávka v hodnot   169 268,-    K   

Uplatn ní 20% dle § 8a, odst. 1 ZoR   33 853,60 K  
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- po uplynutí 6. m síc  od sjednané lh ty splatnosti pohledávky, ale mén  než  

12 m síc  uplatním 20% z hodnoty pohledávky. Vyšší ástku lze uplatnit 

v dalších letech na základ  nap . soudního ízení. 

Toto je již pohledávka po splatnosti ve vyšší hodnot , a proto bych doporu ila 

vymáhat ji na základ  soudního ízení. 

 

VF90052 

Celková pohledávka v hodnot   889 112,- K   

Zde je nutné postupovat na základ  soudního ízení, protože hodnota 

pohledávky po splatnosti je vyšší než 200 000,- K . Pokud bude pohledávka 

vymáhána soudní cestou, je možné použít § 8a, odst. 3 ZoR a vytvo it opravnou 

položku ve výši 20% tzn. 177 822,40 K . 

Já osobn  bych doporu ila vést soudní ízení pro pohledávky VF90039, 

VF90046 a VF90052 spole  v rámci úspory ostatních doprovodných náklad . 

 

VF90066 

Celková pohledávka v hodnot   30 121,-    K   

Uplatn ní 20% dle § 8a, odst. 1 ZoR   6 024,20 K  

- po uplynutí 6. m síc  od sjednané lh ty splatnosti pohledávky, ale mén  než  

12 m síc  uplatním 20% z hodnoty pohledávky. Vyšší ástku lze uplatnit 

v dalších letech na základ  nap . soudního ízení. 

Bohužel zde pohledávka p ekro ila o 121,- K  hodnotu 30 000,- K , a proto  

ji již nelze ešit dle § 8c ZoR, ale je nutné postupovat dle výše uvedeného ešení. 

 

VF90069 

Celková pohledávka v hodnot   12 856,-    K  

Uplatn ní 20% dle § 8a, odst. 1 ZoR   2 571,20 K  

- po uplynutí 6. m síc  od sjednané lh ty splatnosti pohledávky, ale mén  než  

12 m síc  uplatním 20% z hodnoty pohledávky. Vyšší ástku lze uplatnit 

v dalších letech na základ  nap . soudního ízení. 

- po uplynutí 6. m síc  od sjednané lh ty splatnosti pohledávky, ale více než  

12 m síc  je možno uplatnit 100% hodnoty pohledávky dle podmínek § 8c ZoR. 
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VF90071 

Celková pohledávka v hodnot   16 138,-    K  

Uplatn ní 20% dle § 8a, odst. 1 ZoR   3 227,60 K  

- po uplynutí 6. m síc  od sjednané lh ty splatnosti pohledávky, ale mén  než  

12 m síc  uplatním 20% z hodnoty pohledávky. Vyšší ástku lze uplatnit 

v dalších letech na základ  nap . soudního ízení. 

- po uplynutí 6. m síc  od sjednané lh ty splatnosti pohledávky, ale více než  

12 m síc  je možno uplatnit 100% hodnoty pohledávky dle podmínek § 8c ZoR. 

V tomto p ípad  spojím pohledávky VF90069 a VF90071, protože v sou tu 

jsou nižší než 30 000,- K  a nebudu k nim vytvá et zákonné opravné položky 

v hodnot  20%. Po kám jedno ú etní období a v p ípad , že dlužník pohledávky 

neuhradí, použiji 100% opravnou položku dle § 8c ZoR. Tyto pohledávky jsou velmi 

nízké, a proto je toto ešení pro spole nost výhodn jší. Nebudou zde nar stat ostatní 

doprovodné náklady. 

 

VF90077 

Celková pohledávka v hodnot   200 021,- K   

Zde je nutné postupovat na základ  soudního ízení, protože hodnota 

pohledávky po splatnosti je o 21,- K  vyšší než 200 000,- K . Pokud bude 

pohledávka vymáhána soudní cestou, je možné použít § 8a, odst. 3 ZoR a vytvo it 

opravnou položku ve výši 20% tzn. 40 004,20 K . 

 

VF90093 

Celková pohledávka v hodnot   256 387,- K   

U této pohledávky nebyla spln na podmínka uplynutí 6. m síc  od sjednané 

lh ty splatnosti pohledávky. Proto ji nebudeme v ú etní záv rce daného roku ešit 

v rámci zákonných opravných položek. V p ípad , že ji dlužník neuhradí ani  

do konce následujícího ú etního období, bude se ešit pomocí soudního ízení, 

protože hodnota pohledávky po splatnosti je vyšší než 200 000,- K . Pokud bude 

pohledávka vymáhána soudní cestou, je možné použít § 8a, odst. 3 ZoR a vytvo it 

opravnou položku ve výši 20% tzn. 51 277,40 K . 
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V p ípad , že m la spole nost vytvo ené zákonné opravné položky z minulých 

let, u kterých pominul d vod jejich tvorby, je nutné tyto opravné položky rozpustit. 

 

4.8 Doporu ení 
 

Jedno z prvních a podstatných doporu ení je vymáhání pohledávky ihned  

po uplynutí lh ty splatnosti. Je nutné vymáhat ji intenzivn  pomocí telefonických 

hovor  n kolikrát týdn . Liknavost v podob  volání jedenkrát za týden nebo 14 dní 

se m že stát pro spole nost osudovou a nemusí v budoucnu peníze obdržet. 

Dalším doporu ením je zaslat v termínu 14 dní po uplynutí doby splatnosti 

první upomínku a v p ípad , že dlužník nereaguje, po uplynutí jednoho m síce  

od splatnosti zaslat druhou upomínku. Pokud dlužník nedodrží ani náhradní termín 

splatnosti je nutné promptn  p istoupit ke krok m z kapitoly 4.6.4. 

Jako jednu z rychlejších možností získání dlužné ástky z pohledávky  

po splatnosti považuji rozhod í ízení. Vymáhání pohledávky pomocí rozhod ího 

ízení jsem ešila v oddíle 2.6.2. V rámci smlouvy o dílo by bylo nutné provést úpravu 

s vložením textu o rozhod í doložce. Takovéto vymáhání pohledávek by bylo 

vy ešeno velmi rychle a spole nosti KLIRAD spol. s r.o. by odpadly náklady spojené 

s ízením u soudu. 

Jako další doporu ení je možné uvést neustálé zdokonalování smlouvy o dílo. 

V sou asné dob  m že být úprava smlouvy dosta ující, ale situace se neustále vyvíjí 

a je nutné se jí p izp sobovat. Vzhledem k tomu, že v našem právním systému platí 

„co je psáno, to je dáno“, je nutné veškerá ústní ujednání písemn  zaznamenat  

ve smlouv  o dílo mezi spole ností KLIRAD a budoucím odb ratelem. Je nutné  

si uv domit, že v itel musí vždy oprávn nost svého nároku prokázat. A v tomto 

ípad  je nejlepší písemné ujednání smlouvy.  

Za další velmi ú inné zajiš ovací instrumenty pohledávek po splatnosti, které 

jsou spole ností KLIRAD spol. s r.o. ob as využívané, lze doporu it zejména zálohu, 

smluvní pokutu, úroky z prodlení, sm nku nebo notá skou úschovu (viz kapitolu 2.5). 

Z pohledu p ísloví „Lepší vrabec v hrsti, nežli holub na st eše“ je vhodné požadovat 

po odb rateli zálohu na materiál nebo podložit zhotovení prací sm nkou i notá skou 

úschovou. Je to v domí, že spole nost má v tší možnost svou pohledávku obdržet.  

 



58 

 

5. Záv r 
 

Pohledávky z obchodních vztah  je možné v sou asném podnikatelském 

prost edí považovat za nejvyšší p íjmy v rámci podnikatelské innosti. Proto je velmi 

ležité tyto pohledávky správn  ošet ovat a dbát na jejich v asnou úhradu. Vždy  

neuhrazená pohledávka od erpává ú etní jednotce finan ní prost edky, které  

by mohla použít k rozší ení své podnikatelské innosti. 

Cílem mé diplomové práce bylo p iblížit problematiku pohledávek 

z obchodních vztah  po lh  splatnosti z pohledu práva, kde jsem zachytila její život 

od vzniku až po její zánik. Za nejd ležit jší zde považuji ást zajišt ní pohledávek. 

Domnívám se, že je vždy lepší prevence nežli následné dotahování problém   

ke zdárnému konci. 

Pokud se poda í ú etní jednotce vhodn  ošet it právní ást pohledávek, 

istoupí k jejímu ešení z pohledu ú etního a da ového. V rámci ú etnictví je velmi 

ležité pohledávku vést ádn  v evidenci. Jen takovouto pohledávku je možné 

následn ešit i z pohledu da ového. Bez ádné evidence není možné uplatnit 

zákonné opravné položky, což by v tomto p ípad  vedlo ke zvýšení hospodá ského 

výsledku z d vodu platební nekázn  dlužník . V rámci da ové optimalizace je 

možné nežádoucí dopady pohledávek po splatnosti alespo áste  zmírnit.  

Za nejd ležit jší lze považovat zpracování praktické ásti, kde jsem 

spole nosti KLIRAD spol. s r.o. v první fázi rozebrala její stávající situaci 

v pohledávkách po splatnosti. Vzhledem k tomu, že své pohledávky eší 

individuálním p ístupem, je výše vymožených pohledávek uspokojivá, nicmén  jsem 

jim navrhla postup, který by m l zefektivnit její práci s pohledávkami. V rámci 

ošet ování pohledávek po splatnosti musí klást velký d raz na neustálý telefonický 

kontakt s dlužníkem dle zásady „pokud se upomínám, nelze na m  zapomenout“. 

Velmi d ležitý je i písemný kontakt, který je zde v podob  upomínek. Nejprve  

je nutné dlužníkovi p ipomenout jeho závazek v i naší spole nosti. V p ípad , že 

tato upomínka nepom že, je vhodné dlužníka upozornit na p ípadné sankce, které 

z jeho prodlení vyplynou. Pokud ani tato možnost není úsp šná, je nutné postoupit 

pohledávku právnímu zastoupení, které p istoupí ke krok m vedoucím k uspokojení 

pohledávky z d vodu, aby nedošlo k jejímu proml ení dle kapitoly . 2.7. Domnívám 

se, že p i nastavení navrženého postupu a jeho zavedení do vnitropodnikových 
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sm rnic je spole nost KLIRAD spol. s r.o. schopna dosáhnout podstatn  lepších 

výsledk  p i vymáhání svých pohledávek po lh  splatnosti.  

Ve druhé fázi jsem ve své praktické ásti práce provedla rozbor tvorby 

zákonných opravných položek ve spole nosti KLIRAD spol. s r.o. Na fiktivních 

íkladech pohledávek po splatnosti jsem p edvedla možnosti ešení zákonných 

opravných položek (viz kapitola . 4.7.2). Zde m že spole nost KLIRAD spol. s r.o. 

erpat návod, jak postupovat v p ípad  optimalizace základu dan  s pomocí ZoR.  

Informace z diplomové práce budou k užitku nejen spole nosti KLIRAD spol. 

s r.o., ale i ú etním jednotkám, které budou mít chu  a zájem erpat informace jak ze 

zákon , tak i z jiných dostupných prací.  
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