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1 Úvod 

 

S pojmy pohledávka a závazek se každý z nás již zcela určitě setkal. Ať již v profesním 

či osobním životě. Velice zjednodušeně by se dalo říci, že pohledávka vzniká ve chvíli, kdy 

vystavím fakturu, naproti tomu závazek vzniká, když fakturu obdržím já. Ale otázka 

pohledávek a závazků z obchodních vztahů je problematika daleko složitější, než se na první 

pohled zdá. Proto jsem si ji vybrala jako téma své diplomové práce a pokusím se v ní nastínit 

veškerá úskalí pohledávek.  

 

Pohledávkou je třeba se zabývat po celou dobu její existence. Proto se v první části své 

diplomové práce zaměřím na otázku vzniku pohledávky. Před uzavřením smlouvy je důležité 

zjistit a ověřit si informace o obchodních partnerech a následně uzavřít smlouvy v písemné 

formě. Dále je nezbytné pohledávku správně ocenit, zaúčtovat a sledovat její splatnost. Již při 

vzniku pohledávky je třeba myslet na otázku, jak se bude postupovat v případě, že pohledávka 

nebude včas a řádně uhrazena. K tomuto slouží systém řízení pohledávek, který by každá firma 

měla mít vypracovaný. Jsou zde uvedeny nástroje preventivního zajištění, mezi které patří 

například: záloha, pojištění, zástavní právo a další. 

 

V druhé části se zaměřím na otázku vzniku již neuhrazené pohledávky. Nemusíme tyto 

pohledávky vždy jen odepisovat, ale můžeme využít zajišťovací instrumenty. A to jak soudní 

(soudní a exekuční řízení) , tak i mimosoudní (uznání závazku, notářský zápis, rozhodčí řízení 

nebo třeba zápočet pohledávek).  

 

Ve třetí části budu vyhodnocovat výhodnost jednotlivých zajišťovacích instrumentů na 

praktickém příkladě. Před využitím zajišťovacích instrumentů je však vždy důležité zvážit 

otázku nákladů na tyto instrumenty. Musíme pamatovat na skutečnost, že náklady na vymáhání 

pohledávky nesmí převýšit výnos, který z úhrady této pohledávky plyne. V opačném případě 

by se jednalo o ztrátovou operaci. A za situace, kdy cílem firem je maximalizace zisku by to  

bylo značně neefektivní a pro firmu by tak bylo vhodnější danou pohledávku nevymáhat a 

raději k ní vytvářet opravné položky, případně ji odepisovat.  

 

Cílem mé práce bude vytvořit ucelený pohled na problematiku řízení pohledávek.  A to 

od jejich vzniku, přes preventivní zajištění až k uplatnění zajišťovacích instrumentů. A dále 
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vyhodnotit výhodnost jednotlivých zajišťovacích instrumentů. Stát je v této situaci 

jednoznačně na straně věřitele a snaží se mu prostřednictvím platné legislativy nabídnout co 

nejvíce možností, jak dosáhnout úspěšného inkasa pohledávky. Je vždy však na věřiteli, které 

z nabízených možností využije. Důležité je mít na paměti nejen otázku nákladů versus přínosů 

s vymáháním spojených. Neméně důležitá je však i otázka zachování dodavatelsko-

odběratelských vztahů. Příliš razantní postup ze strany věřitele může mít za následek ztrátu 

obchodního partnera. Může však dojít i k situaci, že firma tímto přístupem k zákazníkům získá 

nelichotivou pověst a přijde tak i o své potenciální budoucí zákazníky.          

 



2 Prevence vzniku neuhrazených pohledávek 

 
2.1 Vymezení pojmu pohledávka 

 

Pohledávka je součástí závazkového právního vztahu, odkud vyplývá, že věřitel 

(oprávněný) má právo na plnění (úhradu pohledávky) od dlužníka (povinného). Povinnému 

zároveň vzniká povinnost tento závazek uhradit řádně a včas.1 Jedná se tedy o právo jedné 

osoby (fyzické či právnické) požadovat plnění na druhé osobě.  

Pohledávka zpravidla představuje právo na finanční plnění. Může se však jednat i o 

plnění naturální, plnění činností nebo službami. 

 

2.2 Právní charakteristika pohledávek 

 

 Občané se v praxi nejčastěji setkávají s pohledávkami občanskoprávními, jež podléhají 

zákonu č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (ObčZ). Jedná se 

například o každodenní nákupy, platby nájemného, půjčky a další.  

 Ovšem větší skupinu pohledávek představují pohledávky z obchodních vztahů, které se 

řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (ObchZ). 

Pohledávky z obchodních vztahů se dále člení na pohledávky z obchodů relativních, 

fakultativních a absolutních. 

 

1. Relativní obchody – jedná se o závazkové vztahy mezi podnikateli, mezi podnikateli a 

státem, případně mezi podnikateli a územně samosprávnou jednotkou. Nutno podmínkou pro 

relativní obchod je skutečnost, že daný vztah slouží k podnikatelské činnosti, případně 

k uspokojování veřejných potřeb.  

 

2. Fakultativní obchody – jedná se o závazkový vztah, který by podléhal úpravě ObčZ, ale 

účastníci se písemně dohodli, na úpravě dle ObchZ. V §262 odst. 1 ObchZ je však uvedeno, že 

„ jestliže taková dohoda směřuje ke zhoršení právního postavení účastníka smlouvy, který není 

podnikatelem, je neplatná“. 

 

                                                 
1 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů; §488 
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3. Absolutní obchody – jedná se o závazkové vztahy, které podléhají úpravě ObchZ vždy. 

Patří zde například o pohledávky vzniklé mezi zakladateli obchodních společností, mezi 

společníkem a obchodní společností, mezi zakladateli družstva, mezi členem a družstvem, 

z burzovních obchodů a jejich zprostředkování, ze smlouvy o prodeji podniku, z bankovní 

záruky a dalších obchodů uvedených v § 261 odst. 3 ObchZ.  

 

2.2.1 Smlouva – příčina vzniku pohledávky 
 
Pohledávka nejčastěji vzniká uzavřením smlouvy - a to jak v písemné formě, tak i ve 

formě ústní. Ústní formu uzavření smlouvy lze ovšem použít jen v případech, kdy písemná 

forma není vyžadována zákonem a rovněž obsahuje-li předepsané náležitosti. Ústní návrh 

smlouvy musí být okamžitě přijat, v opačném případě smlouva nevzniká.  

V obchodně-závazkových vztazích se však dává přednost uzavření smlouvy v písemné 

formě. Nejčastěji sjednávají tyto typy smluv: kupní smlouva, smlouva o dílo, o půjčce, 

smlouva darovací, nájemní a další. 

 

V kupní smlouvě se kupující zavazuje danou věc převzít a zaplatit za ni stanovenou 

kupní cenu; prodávající se zavazuje tuto věc kupujícímu dodat a převézt na něj vlastnické 

právo k dané věci.  

Zákonem není předepsána písemná forma kupní smlouvy, ale je doporučeno písemné 

formy využít. V případě vzniku sporu můžeme využít kupní smlouvy jako důkazního 

prostředku, což bychom u ústní formy nemohli.  

 

Kupní smlouva musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 

- identifikace smluvních stran – jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště u fyzické osoby; 

v případě právnické osoby – firma i s označením právní formy; 

- vymezení předmětu koupě; 

- sjednání závazku prodávajícího dodat zboží a převést vlastnické právo na kupujícího; 

- sjednání závazku kupujícího zaplatit kupní cenu, včetně konkrétní výše kupní ceny 

v penězích. 2 

 

                                                 
2 Daně, účetnictví, vzory a případy 3/2008 
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 Doporučuje se však ve smlouvě uvést ještě dodací a platební podmínky (vystavení a 

splatnost faktury), poučení o vrácení obalů (pokud jsou součástí dodávky), vyúčtování 

zaplacených záloh a samozřejmě písemná forma. Vzor kupní smlouvy je uveden v příloze č. 1.  

 

2.3 Účetní charakteristika pohledávek 

 
Pohledávky přestavují pro firmu významnou složku aktiv. Patří do skupiny oběžného 

majetku. V účetnictví je jim vymezena účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy, kde se zachycují 

pohledávky jak dlouhodobé (jejichž doba splatnosti je delší než 1 rok), tak i pohledávky 

krátkodobé (jejichž doba splatnosti je do jednoho roku). Dle směrné účtové osnovy se 

pohledávky dále člení do jednotlivých skupin: 

- účtová skupina 31 – pohledávky z obchodních vztahů; 

- účtová skupina 33 – zúčtování se zaměstnanci a institucemi; 

- účtová skupina 34 – zúčtování daní a dotací; 

- účtová skupina 35 – pohledávky za společníky, za účastníky sdružení a za členy 

družstva; 

- účtová skupina 37 – jiné pohledávky a závazky; 

- účtová skupina 38 – přechodné účty aktiv a pasiv. 

 

Z výše uvedeného účtování pohledávek výhradně ve 3. účtové třídě existují dvě výjimky - 

jedná se o účtování poskytnutých záloh na dlouhodobý majetek (05 – Poskytnuté zálohy na 

dlouhodobý majetek). A druhou výjimku představují pohledávky za poskytnutými 

dlouhodobými půjčkami (06 – Dlouhodobý finanční majetek).  

  

 „Pro účtování je důležitý den uskutečnění účetního případu. Jedná se o den splnění 

dodávky, inkasa pohledávky, postoupení či vkladu pohledávky.“3  

 

2.3.1 Oceňování pohledávek 
 

Oceňování pohledávek je upraveno v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ze znění 

pozdějších předpisů (ZoÚ). V okamžiku vzniku se pohledávky dle § 25 odst. 1 písm. g tohoto 

zákona oceňují jmenovitou hodnotou. V případě nabytí za úplatu nebo vkladem se oceňují 

pořizovací cenou. Přičemž za pořizovací cenu se považuje cena, za kterou byl majetek pořízen 

                                                 
3DRBOHLAV, J.; POHL, T. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. 2. přepracované vyd. Praha: 
ASPI, a. s., 2006. 220 s. ISBN 80-7357-162-5. str. 21 
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včetně nákladů s pořízením souvisejícími. Jedná se například o odměny právníkům, vyplacené 

provize a další.  

Pohledávky, které účetní jednotka nabývá za účelem obchodování s nimi se oceňují dle 

§ 27 odst. 1 písm. f reálnou hodnotu. Případná změna reálné hodnoty se účtuje jako finanční 

náklad nebo finanční výnos.  

 

2.4 Daňová charakteristika pohledávek 

 
 Z pohledu daně z příjmů jsou pohledávky upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZoDP), který umožňuje provádět odpis neuhrazených 

pohledávek po lhůtě splatnosti. A dále zákonem č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění 

základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZoR), který umožňuje vytvářet opravné 

položky k nepromlčeným pohledávkám po lhůtě splatnosti a k pohledávkám za dlužníky 

v insolvenčním řízení. Odpis i opravná položka se zúčtuje na vrub daňově uznatelných 

nákladů.  

Daňovou problematikou pohledávek se budu zabývat ve druhé části diplomové práce 

věnované zajištění nedobytných pohledávek.  

 

2.5 Ovlivňování pohledávek 

 
Jelikož pohledávky tvoří významnou složku aktiv firmy je nutno k nim i takto 

přistupovat. Především je nutno mít vybudován kvalitní systém řízení pohledávek. Pro tento 

systém jsou klíčovým prvkem informace; především o organizační struktuře, vlastnících, 

obratu, výkonnosti, zadluženosti a platební morálce obchodního partnera. Míra rizika 

nesplacení a tedy také naléhavější potřeba těchto informací pramení ze skutečnosti, že v praxi 

se často liší okamžiku vzniku pohledávky  a termín splatnosti faktury.   

 

Zdroje, ze kterých získáváme informace je možno rozdělit na zdroje vnitřní a vnější. 

Nejcennějším vnitřním zdrojem jsou vlastní zkušenosti s daným obchodním partnerem. 

K dalším významným vnitřním zdrojům patří informace o platební morálce, dodržování 

sjednaných termínů a platebních podmínek. Můžeme zde zařadit i reference obchodních 

zástupců a pracovníků prodejního oddělení. 4 

 

                                                 
4 Úspěšné řešení pohledávek v praxi, listopad 2008, Praha: Verlag Dashöfer, 2008 
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Vnější informace se zpravidla dělí na: 

- kancelářské – jsou to základní identifikační údaje - především o názvu firmy, právní formě, 

základním kapitálu, telefonní a emailové kontrakty, registrační čísla a další. Tyto informace je 

možné získat z veřejných zdrojů, tj. živnostenský rejstřík a obchodní rejstřík. Jejich základním 

nedostatkem je malé množství ekonomických údajů pro posouzení finanční situace a bonity.  

 

- kreditní – prostřednictvím základních finančních přehledů (rozvaha, výsledovka) získáme 

údaje o finanční situaci v dané firmě. Vedle toho získáme i údaje o platební schopnosti a 

bonitě obchodního partnera, rovněž nám tyto informace umožní posoudit jeho solventnost.  

Získání těchto informací však již není tak jednoduché jako tomu bylo u předchozích - nejsou 

totiž zcela veřejné. Jejich získání je tak spojeno i s vyššími náklady. K získání kancelářských, 

jakož i kreditních informací můžeme využít služeb informačních kanceláří.  

 

- bankovní – zahrnují specifický druh informací, které banka shromažďuje o svých klientech. 

Jedná se přitom nejen o identifikační údaje, ale především i o finanční údaje (platební morálka, 

stav účtu a další). Tyto informace nejsou veřejně poskytovány, podléhají bankovnímu 

tajemství, a banka je může sdělit jen se souhlasem klienta.  

 

Vnější informace lze získat od obchodních parterů – jedná se o informace cenné, 

avšak je nutné si tyto informace ověřit. Neboť obchodní partneři nám mohou poskytnout milné 

informace, jen aby si uchránili vlastní zájmy.  

Dalším zdrojem informací jsou úřední výpisy. A to jak z obchodního, tak i z  

živnostenského rejstříku. Oba tyto rejstříky lze v současné době nalézt i na Internetu 

(www.mpocr.cz, www.justice.cz). Výpis obsahuje datum registrace firmy, registrovanou 

činnost, statutární orgán firmy, adresu provozovny a podobně.  

Další informace poskytuje Obchodní věstník, kapitálové trhy a v současné době si své 

místo vybudovávají i registry dlužníků. Tyto registry zpravidla obsahují negativní informace, 

to znamená, že do tohoto registru se dostávají ti, kteří mají problémy se splácením svých 

závazků. I tyto registry lze najít na Internetu, například na stránkách www.dluznik.cz.  

Při získávání informací bychom neměli opomenout ani sdělovací prostředky. 
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2.6 Nástroje preventivního zajištění pohledávek 

 
V této chvíli jsme si již námi vybraného obchodního partnera prověřili a máme 

připravenu smlouvu. Jakým způsobem ale zajistit, aby pohledávka byla uhrazena včas a ve 

stanovené výši? K tomuto účelu využíváme následující nástroje preventivního zajištění 

pohledávek, kterými jsou:  

 
 
2.6.1 Záloha 
 

V praxi  hojně využívaným způsobem preventivního zajištění pohledávek jsou 

zálohové platby. Prostřednictvím zálohy tak bývá předem uhrazena určitá část, popřípadě i celá 

hodnota pohledávky. V žádném právním předpisu přitom nenajdeme předepsanou výši zálohy 

- ta je odvislá od dohody obou stran.  

V případě zúčtování přijatých krátkodobých záloh se v účetnictví zachytí na účtu 324 – 

Přijaté zálohy. K účtování přijatých dlouhodobých záloh používáme účtu 475 – Dlouhodobé 

přijaté zálohy.  

 

2.6.2 Pojištění 
 

Pojištění pohledávek je považováno za jeden z nejspolehlivějších způsobů jak předejít 

nedobytným pohledávkám. V ČR v současné době nabízí pojištění několik  pojišťoven, mezi 

nejznámější patří: EGAP, ČESCOB a GERLING. Výhodou při použití pojišťovací kanceláře 

je, že tato společnost zpravidla disponuje dostatkem informací pro posouzení bonity 

odběratele. 5 

Pojištění je doporučováno u pohledávek u nichž se jedná výhradně o finanční plnění. 

Rovněž pokud mezi okamžikem vzniku pohledávky a okamžikem jejich úhrady vzniká časová 

prodleva nebo pokud je plnění vázáno na splnění určitých povinností. Nutnou podmínkou pro 

pojištění pohledávky je fakt, že se na obou stranách (jak na straně prodávajícího, tak na straně 

kupujícího) musí jednat o podnikatele. U prodávajícího je vyžadována registrace a sídlo na 

území České republiky. 6 

                                                 
5 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky – právně – daňově – účetně. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. 
6 Úspěšné řešení pohledávek v praxi, listopad 2008, Praha: Verlag Dashöfer, 2008 
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Jestliže si svou pohledávku pojistíme, pak v případě vzniku pojistné události pojišťovna 

vyplatí pojistné plnění a převezme na sebe dané pohledávky u nichž zabezpečí jejich 

vymáhání.  

Obvyklá cena pojištění pohledávek se pohybuje okolo 5% z hodnoty pohledávek. 

 

2.6.3 Zástavní právo 
 

Zástavní právo patří k jednomu z nejčastějších zajišťovacích instrumentů. Právní 

úprava zástavního práva je obsažena v ObčZ a to v § 152 – 172. V §152 je uvedena definice 

zástavního práva, dle níž „zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, 

který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení 

z výtěžku zpeněžení zástavy.“  

Zajistit zástavním právem můžeme dle § 155 ObčZ pohledávku peněžitou i 

nepeněžitou, zástavní právo se rovněž vztahuje i na příslušenství k této pohledávce. Mezi 

příslušenství k pohledávce patří úroky, úroky a poplatky z prodlení, náklady spojené 

s uplatněním pohledávky. Naopak příslušenstvím není smluvní pokuta. Zástavním právem 

může být zajištěna i pohledávka, která má vzniknout v budoucnu nebo pohledávka jejíž vznik 

závisí na splnění podmínky.7 

 

2.6.3.1 Vznik zástavního práva 

Zástavní právo k pohledávce vzniká okamžikem uzavření písemné smlouvy o zástavě. 

Tuto smlouvu uzavírá zástavní věřitel a zástavní dlužník (zpravidla je majitelem zástavy). Ve 

smlouvě musí být vyznačen předmět zástavního práva a zajišťovaná pohledávka. Zástavní 

právo k pohledávce je dle §159 ObčZ „ú činné doručením písemného oznámení zástavního 

dlužníka o něm. Nebo také tím, že zástavní věřitel prokáže zástavnímu dlužníku vznik 

zástavního práva.“ 

Předmětem zástavy může být: podnik, pohledávka, cenný papír či věc (movitá i 

nemovitá). Jako zástavu může zástavce použít jen takovou věc, ke které má vlastnické právo. 

Zastavovaný předmět je následně předán zástavnímu věřiteli, který je povinen se o předmět 

starat, opatrovat ho a chránit jej před zničením, poškozením anebo případnou ztrátou.8  

 

 

 
                                                 
7 Úspěšné řešení pohledávek v praxi, listopad 2008, Praha: Verlag Dashöfer, 2008 
8 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, §162 odst. 1  
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2.6.3.2 Uspokojení ze zástavy 

Jestliže není pohledávka, zajištěná zástavním právem, splněna včas a v plné výši, má 

zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy. Je-li 

předmět zástavy zajištěn více zástavními právy, uspokojují se zajištěné pohledávky postupně - 

a to v pořadí určeném podle doby vzniku zástavních práv. 9 

 Na návrh zástavního věřitele dochází ke zpeněžení zástavy a to buď ve veřejné dražbě 

nebo soudním prodejem zástavy. Zástavní věřitel je povinen o zamýšleném výkonu zástavního 

práva předem informovat zástavního věřitele a zástavního dlužníka.  

 

2.6.3.3 Zánik zástavního práva 

Dle §170 ObčZ zástavní právo zaniká: 

a) zánikem zajištěné pohledávky; 

b) zánikem zástavy; 

c) vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným písemným úkonem; 

d) uplynutím doby, na níž bylo zřízeno; 

e) složí-li zástavní dlužník nebo zástavce zástavnímu věřiteli obvyklou cenu zástavy; 

f) písemnou smlouvou uzavřenou mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem nebo 

zástavcem; 

g) v případech stanovených zvláštními právními předpisy. 

 

Zástavní právo nezaniká promlčením zajištěné pohledávky. Obecná promlčecí doba dle 

ObčZ je tříletá, dle ObchZ čtyřletá.  

 

2.6.4 Ručení 

 
Právní úprava ručení je upravena pro občanskoprávní vztahy v ObčZ (§546 až 550), 

pro obchodní vztahy pak v ObchZ (§303-312). 

Ručení je právní vztah, který vzniká mezi věřitelem a třetí osobou (ručitelem). Zajistit 

ručením lze i pohledávku, která má teprve vzniknout, popřípadě takovou, jejíž vznik je závislý 

na splnění určité podmínky. 10 

                                                 
9 Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů §165 odst. 1, 2 
10 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky – právně – daňově – účetně. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. 
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Ručitel se v písemném prohlášení pro věřitele zavazuje, že za dlužníka uhradí 

pohledávku v případě, že on ji neuhradí. Za pohledávku se přitom podle ObčZ může zaručit 

jeden ručitel nebo i více ručitelů a to každý buď sám za sebe za celý dluh nebo jen za jeho část.  

 Věřitel je povinen sdělit ručiteli na požádání výši své pohledávky.  

Pokud dlužník nesplnil svůj závazek vůči věřiteli včas, ačkoli k tomu byl věřitelem 

písemně vyzván, je tento oprávněn požadovat plnění po ručiteli. Jestliže ručitel uhradil věřiteli 

místo dlužníka je oprávněn požadovat toto plnění na dlužníkovi.  

„Ručení zaniká zánikem závazku, který ručení zajišťuje. Avšak ručení nezaniká, jestliže 

závazek zanikl pro nemožnost plnění dlužníka a závazek je splnitelný ručitelem nebo pro zánik 

právnické osoby, jež je dlužníkem.“11 

 

2.6.5 Zajišťovací převod práva 
 
 Právní úprava zajištění převodem práva je uvedena v §553 ObčZ. Aby dlužník zajistil 

svůj závazek, může převézt na věřitele určité své majetkové právo. Tímto majetkovým právem 

může být jakékoli právo, které je možno převést – například pohledávku vůči třetí osobě, 

cenný papír (ne však směnku). Převádět nelze práva osobnostní – například autorské. 

 Principem zajištění je, že pokud dlužník neuhradí svůj závazek, může věřitel uspokojit 

svou pohledávku z převedeného práva namísto původního dluhu.  

 U smlouvy o zajišťovacím převodu práva je rovněž vyžadována písemná forma. 

V případě, že je v této smlouvě sjednána tzv. rozvazovací podmínka, lze v případě úhrady 

pohledávky převést vlastnické právo zpět na dlužníka. 

 

2.6.6 Smluvní pokuta 

 
 Jedním z nejběžnějších nástrojů preventivního zajištění pohledávek je smluvní pokuta 

(nebo také penále), která je upravena v §544 - 545 ObčZ a §300 - 302 ObchZ.  

 Jedná se o nástroj preventivního zajištění, díky němuž lze od dlužníka v případě 

nesplnění povinností stanovených ve smlouvě požadovat sjednanou smluvní pokutu.  

 Písemná forma je u dohody o smluvní pokutě nezbytností. Podstatnou náležitostí této 

smlouvy je určení výše smluvní pokuty, případně alespoň způsob, jakým má být určena (udává 

se například v procentech z objemu dodávky). Uvedená výše smluvní pokuty však není 

zákonně upravena, proto závisí na dohodě smluvních stran.  

 
                                                 
11 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů §311 
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V účetnictví dochází k jejímu zachycení na účtech: 

544 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení - na tomto účtu se účtují smluvní pokuty, poplatky 

a úroky z prodlení, dále penále a odstupné; a to bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či 

nikoliv. Daňově uznatelné jsou ale jen ty položky, které byly do konce roku uhrazeny. 

 

644 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení -  účtují se zde stejné položky jako na účtu 544. 

Zde zúčtované položky vstupují do výnosů účetní jednotky, ovšem do základu daně vstupují 

jen skutečně přijaté smluvní pokuty.  

 

2.6.7 Směnky 

 
 Nyní se dostáváme k jednomu velmi oblíbenému zajišťovacímu prostředku, kterým je 

směnka. Její oblíbenost pramení především ze skutečnosti, že zákon přesně stanoví její 

náležitosti a rovněž je zajištěna její návratnost prostřednictvím zkráceného soudního řízení. 

Tímto zákonem se rozumí zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších 

předpisů. Další právní úpravu směnek najdeme v zákoně č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, 

ve znění pozdějších předpisů a v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 Použití směnek k zajištění pohledávky je časté využití, ale ne jediné. Dále se směnka 

využívá jako úvěrový platební prostředek. 

 Směnka je obchodovatelný cenný papír, který musí obsahovat bezpodmínečný závazek 

dlužníka uhradit stanovenou částku ve stanovené době a na stanoveném místě. Směnka dává 

právo jejímu majiteli požadovat plnění od osoby, která směnku podepsala. 12 

 

K zajištění pohledávky lze využít směnku vlastní a směnku cizí. 

Směnka cizí - jejím prostřednictvím přikazuje dlužník (zde výstavce směnky), třetí osobě 

(směnečníkovi), aby za něj zaplatil (v daný den a na daném místě). Náležitosti směnky cizí dle 

§1 zákona směnečného a šekového: 

- označení, že jde o cizí směnku a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána; 

                                                 
12 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky – právně – daňově – účetně. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. 
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- bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu; 

- jméno směnečníka - tedy toho, kdo má platit;  

- údaj o místě, kde má být placeno; 

- jméno toho, komu má být placeno; 

- datum a místo vystavení směnky; 

- podpis výstavce - musí být vlastnoruční. 

 

Směnka vlastní - na této směnce se výstavce zavazuje zaplatit věřiteli (zde remitentovi) danou 

částku. Opět v daný den a na daném místě. Náležitosti směnky vlastní dle § 75 zákona 

směnečného a šekového: 

- označení, že jde o směnku vlastní a vyjádřené v jazyku, ve kterém je směnka sepsána; 

- bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžní částku; 

- údaj splatnosti; 

- údaj místa, kde má být placeno; 

- jméno toho, komu má být placeno; 

- datum a místo vystavení směnky; 

- podpis výstavce.  

 

Vzor směnky vlastní i směnky cizí je uveden v příloze č. 2. 

 

2.6.7.1 Eskont směnky 

 Majitel směnky se může dostat do situace, kdy potřebuje finanční prostředky zajištěné 

směnkou ještě před její splatností. V tomto případě může požádat banku o eskont směnky. 

Nesmí však jít o dobu delší jak 180 dní před splatností a současně ne kratší než jeden měsíc.  

 Banka není povinna tento úvěr věřiteli poskytnout a vždy tedy záleží jen na jejím 

posouzení situace. Jestliže se banka rozhodne poskytnout věřiteli eskontní úvěr, sepíše s ním 

smlouvu o eskontním úvěru a rovněž sdělí věřiteli výši diskontní sazby, kterou si banka srazí 

jako poplatek za poskytnutí eskontního úvěru. Pokud původní dlužník neuhradí směnku včas, 

obrátí se banka na věřitele, který jí poskytl směnku k eskontu a úhradu bude požadovat od 

něj.13  

                                                 
13 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky – právně – daňově – účetně. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. 
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Zachycení v účetnictví věřitele 

Text účetního případu Částka (Kč) MD D 

1. Vystavená faktura za prodej zboží 100.000 311 601 

2. Odběratel uhradil pohledávku směnkou k inkasu: 

- hodnota pohledávky 

- úrokový výnos 

100.000 

10.000 

258 

258 

311 

662 

3. Směnka k inkasu postoupena bance k eskontu 110.000 313 258 

4. Poskytnutí eskontního úvěru bankou: 

- částka připsaná na účet 

- diskont 

80.000 

30.000 

221 

562 

232 

232 

5. Avízo banky o úhradě směnky dlužníkem 110.000 232 313 

 

Navzdory všech výhodám směnek je směnka jako zajišťovací prostředek stále málo 

využívána.  

 

2.6.8 Bankovní záruka 

 
Její právní úpravu nalezneme výlučně v ObchZ, a to v § 313 až 322.  

Dle §313: „bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že 

uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí 

osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční 

listině.“ 

Bankovní zárukou lze zajistit peněžitou i nepeněžitou pohledávku. Jde-li (dle §314 

ObchZ): „o nepeněžitou pohledávku, má se za to, že do výše částky stanovené v záruční listině 

je zajištěn peněžitý nárok, který by měl věřitel vůči dlužníkovi v případě, že by dlužník porušil 

závazek, jehož plnění je zajištěno bankovní zárukou.“ 

 V záruční listině jsou stanoveny podmínky ručení banky za zajištěný závazek.  

 Banka je povinna plnit své ze záruky vyplývající povinnosti v okamžiku, kdy je o to 

věřitelem písemně požádána. Odtud pramení její hlavní rozdíl oproti klasickému ručení. 

V případě bankovní záruky totiž nemusí věřitel požádat o plnění nejdříve dlužníka, ale může se 

obrátit přímo na banku. Podmínkou k plnění je výzva od věřitele ke splnění podmínek 

stanovených v záruční listině. Tato výzva musí mít písemnou formu, v opačném případě je 

neplatná.  
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 Bankovní záruka trvá po celou dobu trvání zajištěného závazku, pokud není v záruční 

listině stanoveno jinak.  

 V případě, že se rozhodneme pohledávku zajištěnou bankovní zárukou postoupit, 

dochází k postoupení i se zárukou. Ručící banka musí být o postoupení informována.  

 

2.6.9 Dokumentární akreditiv 

 
 Dokumentární akreditiv se řídí §682 – 691 ObchZ a dále Jednotnými zvyklostmi a 

pravidly pro dokumentární akreditivy vydávanými Mezinárodní obchodní komorou v Paříži.  

 Pro založení akreditivu je opět vyžadována písemná forma smlouvy o otevření 

akreditivu. V této smlouvě se banka zavazuje příkazci (odběrateli), že na základě jeho žádosti 

poskytne plnění oprávněnému (beneficientovi, dodavateli) – ovšem jen za předpokladu, že 

tento splní do určité doby stanovené podmínky. Stanovenými podmínkami se rozumí předání 

předem stanovených dokumentů – odtud název dokumentární.  

 Těmito dokumenty mohou být například: osvědčení o jakosti, faktura, přepravní 

doklady (například konosament při využití námořní přepravy), předávací dokumenty, 

skladištní list a další. Dokumenty, jakožto i další podmínky a lhůty musí být projednány a 

následně uvedeny ve smlouvě o otevření akreditivu. Následně banka sdělí oprávněnému, že 

v jeho prospěch otevírá akreditiv a seznámí ho s podmínkami, které musí splnit, aby mohl 

požadovat plnění po bance.  

Při obchodní transakci zajištěné dokumentárním akreditivem postupuje dodavatel tak, 

že předmět obchodu odešle odběrateli, avšak dokumenty k němu předá bance. Její povinností 

je tyto dokumenty překontrolovat a následně je předat bance příkazce. Příkazcova banka je 

opět povinna je zkontrolovat a pokud splňují dohodnuté podmínky, provede úhradu.14  

 

2.6.9.1 Druhy dokumentárních akreditivů: 

- odvolatelné - v průběhu doby může být akreditiv změněn nebo dokonce i zrušen, aniž by byl 

vyžadován souhlas prodávajícího. K odvolání však nedochází příliš často, protože by tak byla 

narušena jistota z akreditivu plynoucí; 

- neodvolatelné - akreditiv může být v průběhu doby změněn nebo zrušen jen se souhlasem 

všech zúčastněných stran; 

- revolvingový - po vyčerpání se akreditiv obnovuje opět na původní výši; 
                                                 
14 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky – vzory smluv a podání. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2003. 128 s. ISBN 80-247-0581-8. 
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- standby akreditiv - tento akreditiv představuje záruku a může nahradit kterýkoli jiný druh 

platební či neplatební záruky; 

- back-to-back - jedná se o akreditiv vystavený na základě jiného akreditivu15.  

 

Hlavní výhodou akreditivu je beneficientova pohledávka za bankou (nikoli za 

příkazcem). Pokud dodavatel splní stanovené podmínky, má jistotu zaplacení a pro příkazce je 

zde možnost získat výhodnější platební podmínky.  

 

Nevýhodou je technicky náročné zpracování a v případě jakýchkoli změn je nutný 

souhlas všech zúčastněných stran.  

 

2.6.10 Dokumentární inkaso 

 
Právní úpravu dokumentárního inkasa najdeme v §692 – 699 ObchZ. Stejně tak jako 

dokumentární akreditiv i dokumentární inkaso je využíváno především při obchodování se 

zahraničními obchodními partnery.  

V tomto případě je vydání určitých dokumentů svěřených bance třetí osobě vázáno na 

provedení platby, akceptaci směnky či jiný inkasní úkon – odtud inkaso.  

„Tento způsob úhrady je výhodný zejména pro odběratele protože mu umožňuje 

zaplatit až v době převzetí dokladů od zboží. V případě, že dodavatel již nechce nebo nemůže 

čekat na úhradu, požádá banku, aby pro něj vyinkasovala plnění od odběratele proti předání 

dokumentů. Za této situace je v roli příkazce dodavatel“. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky – právně – daňově – účetně. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. 
 
16 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky – právně – daňově – účetně. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. str. 25 
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Obrázek 2.1   Grafické znázornění průběhu dokumentárního inkasa 

 

1 - Uzavření obchodní smlouvy 

2 - Příkaz k obstarání dokumentárního inkasa + dokumenty 

3 - Předání inkasních příkazů a příslušných dokumentů 

4 - Informování dlužníka o přijmu dokumentů a o inkasních podmínkách 

5 - Provedení příslušného inkasního úkonu 

6 - Předání dokumentů 

7 - Předání inkasního plnění 

8 - Vyzvednutí zboží 

Zdroj: http://www.kb.cz/cs/seg/seg4/products/documentary_collection.shtml 

 

2.6.11 Faktoring 

 
 Podstata faktoringu spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek (převažuje splatnost 

do devadesáti dnů) specializovanou faktoringovou společností před jejich splatností. Jedná se o 

odkup nezajištěných pohledávek, tj. těch, které nejsou zajištěny žádným zajišťovacím 

instrumentem. Tato transakce se zpravidla provádí jen na základě posouzení kvality 

obchodního vztahu a bonity odběratele faktoringovou společností.  

Faktoringová společnost uzavře s dodavatelem faktoringovou smlouvu o odkupu 

pohledávky. Smlouva může být uzavřena na odkup jednotlivé pohledávky nebo může být ve 

smlouvě stanovena určitá částka a faktoringová společnost bude odkupovat pohledávky od 

téhož odběratele až do dovršení této částky (jedná se o tzv. revolvingový faktoring). Po 

uzavření smlouvy vyplatí faktoringová společnost klientovi zálohu ve výši zpravidla 70-90% 

z nominální hodnoty postoupené pohledávky. Jestliže dlužník uhradí včas, je vyplacena zbylá 

hodnota pohledávky, avšak po sražení nákladů faktoringové společnosti. Faktoring tedy 
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představuje krátkodobý zdroj financování, kdy společnost takto získá peněžní prostředky, které 

můžu využít pro další činnost. 17 

Náklady faktoringové společnosti se rozumí především riziková prémie. Ta představuje 

výlohy společnosti spojené s upomínáním a případně soudní výlohy v případě nezaplacení 

pohledávky dlužníkem. Dále se jedná o poplatek za výlohy.  

 

Rozlišujeme faktoring: 

- regresní - v tomto případě faktoringová společnost na sebe nepřebírá riziko nezaplacení 

pohledávky dlužníkem. Jestliže dlužník neuhradil svou pohledávku v době splatnosti, 

faktoringová společnost ji vrací zpět klientovi a ten se již sám postará o její vymáhání. 

Současně ale musí vrátit faktoringové společnosti vyplacenou zálohu včetně nákladů této 

společnosti. Tento způsob faktoringu se tak dá srovnat s bankovním úvěrem. 18 

 

- bezregresní - v tomto případě faktoringová společnost na sebe spolu s pohledávkou přebírá i 

riziko neuhrazení této pohledávky. V případě, že tato situace nastane, faktoringová společnost 

sama provádí vymáhání pohledávky.  

 

Výhody faktoringu: 

- rychlé získání finančních prostředků; 

- zvýší naši konkurenceschopnost - umožňuje nám prodloužit dobu splatnosti; 

- v případě revolvingového faktoringu je zajištěn odkup všech pohledávek od téhož odběratele 

až do okamžiku dovršení dané částky;  

- v případě bezregresního faktoringu jsou veškerá rizika s pohledávkou spojená přenesena na 

faktoringovou společnost; 

- finanční prostředky získané faktoringem můžeme použít neúčelově, což u většiny úvěrů 

nelze.  

 

Nevýhody: 

- u regresního faktoringu možnost zpětného postihu; 

- vyšší náklady než u klasického úvěru.  

 

                                                 
17, 18 VAIGERT, D.; Pohledávky: právní příručka věřitele. 1. vyd. Brno: Computer press, 2006. 282 s. ISBN 80-

251-0881-3. 
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2.6.12 Forfaiting 

 
 Stejně jako u faktoringu, i zde dochází k odkupu pohledávek - tentokrát forfaitingovou 

společností, před lhůtou jejich splatnosti. Významný rozdíl ale spočívá v tom, že v případě 

forfaitingu se jedná o odkup pohledávek střednědobých a dlouhodobých. To znamená, že doba 

splatnosti je minimálně 90 dní, ale může být i například čtyři roky a více.  

 Další významný rozdíl oproti faktoringu spočívá ve skutečnosti, že v tomto případě 

musí být pohledávka nějakým způsobem zajištěná (například směnkou či dokumentárním 

akreditivem). Jedná se tedy o odkup zajištěných střednědobých a dlouhodobých pohledávek.  

 Za účelem forfaitingu se  zpravidla postupují jen jednotlivé pohledávky.  

 K uzavření smlouvy o forfaitingu dochází ještě před realizací dodávky. Po uskutečnění 

dodávky forfaitér odkoupí od dodavatele jeho pohledávku a provede okamžitou úhradu - 

samozřejmě poníženou o náklady forfaitingu. 19 V tomto případě představují náklady 

forfaitingu diskont a poplatky s ním spojené - těmi se rozumí závazková provize a poplatek za 

administrativní zpracování transakce.   

Forfaitér tímto přebírá veškerá finanční rizika s pohledávkou spojená, dodavatel 

v tomto případě je jakéhokoli rizika zproštěn. V okamžiku splatnosti obdrží forfaitingová 

společnost úhradu od odběratele.  

 

Výhody forfaitingu: 

- okamžité obdržení finančních prostředků; 

- veškerá rizika přebírá forfaitér; 

- dochází ke zlepšení hodnot finančních ukazatelů (méně pohledávek v rozvaze).  

 

Nevýhody: 

- vyšší náklady.  

   

 Forfaiting je vhodné využít zejména ve vztahu k větším dodávkám a především ve 

vztahu k zahraničí. Zcela se tak vyloučí riziko spojené s odlišnou politickou a ekonomickou 

situací a především se eliminuje riziko změny měnového kurzu. 

                                                 
19 VAIGERT, D.; Pohledávky: právní příručka věřitele. 1. vyd. Brno: Computer press, 2006. 282 s. ISBN 80-

251-0881-3. 
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 U nás se forfaitingem zabývají především Komerční banka, Československá obchodní 

banka a Česká spořitelna.  

 

2.6.13 Sekuritizace 

 
Sekuritizace představuje poměrně nový pojem v oblasti operací s pohledávkami, ale o 

to větší pozornost, především mezi podnikateli, si získává. Jedná se o relativně novou metodu 

financování, jejíž kolébka je v USA, kde za začala používat v sedmdesátých letech.  

 Sekuritizace je ve světě známá pod zkratkou ABS (Asset Basket Securities), u nás 

potom jako aktiva kryté cennými papíry. Jedná se o proces, během něhož jsou aktiva 

společnosti (majetek, pohledávky - nejčastěji pohledávky z úvěrů, leasingů, budoucí 

pohledávky za dodávky energií, rizika a další) seskupena, oceněna a následně prodány ve 

formě cenných papírů. 20 

 Výše uvedená aktiva vykupuje specializovaná společnost, která byla založena právě za 

účelem sekuritizace - SPV („Speciál purpose vehikle“). Tato společnost následně emituje 

dluhové cenné papíry, které jsou prodány investorům na trhu s cennými papíry (prostředky za 

jejich prodej obdrží  původní vlastník pohledávek). Společnost SPV však neprovádí žádnou 

agendu spojenou s pohledávkami ani jejich vymáhání - to zůstává na vlastníkovi pohledávek.  

 

Výhody: 

- hlavní výhoda sekuritizace pohledávek spočívá ve skutečnosti, že převodem na SPV tyto 

pohledávky již nemá ve své rozvaze - to může výrazně ovlivnit likviditu společnosti; 

- společnost SPV lze založit v libovolném státě (například ve státě s výhodnějším daňovým 

režimem. 

 

Nevýhody: 

- vyšší administrativní náklady. 

 

 Jako první využila možnosti sekuritizace u nás společnost Home Credit Finance, a. s., 

která tak učinila v roce 2003. Na rozvoj a rozšíření služeb pro své klienty potřebovala získat 

peněžní prostředky, proto využila sekuritizace. Pohledávky své společnosti vložila do SPV 

společnosti v Nizozemsku, která byla za tímto účelem zřízena. Na základě úspěšně 

                                                 
20 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky – právně – daňově – účetně. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. 
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provedeného ratingu byly vydány dluhopisy, které se následně prodaly na tamním kapitálovém 

trhu. 21 

 Další úspěšná sekuritizace u nás proběhla v roce 2006 společností Raiffeisenbak, a.s. 

ČR, která vložila své portfólio tvořené úvěry do polské společnosti Rafiffeisenbank, a. s.  

 

2.6.14 Kapitalizace pohledávek 

 
 Kapitalizace pohledávky (debt-equity swap) představuje dohodu dlužníka a věřitele, ve 

které se oba dohodnou, že dlužník nesplatí své závazky peněžně, ale umožní věřiteli získat 

majetkové právo v jeho společnosti.  

 Uvedená transakce má vliv jak na změnu struktury aktiv věřitele, tak i na změnu 

struktury pasiv dlužníka. Na straně věřitele dochází k zániku pohledávky a současně vzroste 

hodnota dlouhodobého finančního majetku, kde zachytí podíl na společnosti dlužníka. Na 

straně dlužníka zaniká závazek vůči věřiteli a dochází k růstu vlastního kapitálu.  

  

 Hlavní problémem kapitalizace je ale ocenění společnosti. Ve chvíli, kdy podnik 

zakládáme se zpravidla rovná tržní a nominální hodnota podniku. Ale v okamžiku, kdy tento 

podnik již nějakou dobu funguje, se tyto hodnoty mohou rozcházet. V souvislosti s kapitalizací 

tak nyní vyvstává otázka, jak tuto transakci uskutečnit, abychom při ní nepoškodili akcionáře 

stávající ani akcionáře nového. 

 

 Mohou nastat tyto dvě situace: 

- „ nominální hodnota společnosti je nižší než její tržní hodnota - v tomto případě je cena 

akcie vyšší, než její nominální hodnota. Za této situace bychom poškodili stávající akcionáře. 

Aby situace žádnou ze stran nepoškozovala museli bychom nejdříve zvýšit hodnotu základního 

kapitálu a následně vložit pohledávku do společnosti. 

 

- nominální hodnota společnosti je vyšší než její tržní hodnota - v tomto případě je cena akcie 

nižší, než její nominální hodnota. Za této situace bychom zvýhodnili stávající akcionáře. Aby 

situace žádnou ze stran nepoškozovala museli bychom nejdříve snížit základní kapitál a až 

následně vložit pohledávku do společnosti.“ 22 

 

                                                 
21 Zdroj:  http://www.finance.cz/zpravy/finance/33208-moderni-zpusob-financovani-sekuritizace/ 
22 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky – vzory smluv a podání. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2003. 128 s. ISBN 80-247-0581-8. str. 40 
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3 Možnosti zajištění pohledávek po splatnosti 

 

 V současné době je otázka řešení pohledávek po splatnosti stále aktuální. Obtížně 

bychom hledali někoho, kdo se ještě nesetkal s tím, že jeho pohledávka nebyla včas uhrazena. 

Na tuto skutečnost reaguje i ZDP, který poskytuje poplatníkům možnost u vybraných 

pohledávek provádět jejich odpis do daňově uznatelných nákladů a rovněž ZoR, který 

umožňuje vytvářet k vybraným pohledávkám opravné položky. 

 Příčin vzniku neuhrazených pohledávek je celá řada, může se jednat například o 

pohledávky za dlužníkem, který zemřel bez právního nástupce, byl vymazán z obchodního 

rejstříku nebo se může dostat do druhotné platební neschopnosti. V tomto případě dlužník 

nemůže uhradit svůj závazek, i když k tomu učinil veškeré úkony, jen proto, že jeho 

pohledávky nebyly včas uhrazeny. 23 

 Jestliže preventivní nástroje zajištění pohledávky uvedené ve smlouvě nepostačují 

k tomu, aby byla pohledávka uhrazena, je žádoucí využít některý ze zajišťovacích instrumentů 

nedobytných pohledávek. Využít přitom můžeme: zápočtu pohledávek, postoupení či prodej 

pohledávky, odpis pohledávky a opravné položky k ní, rozhodčí, soudní, exekuční řízení a 

další ze zajišťovacích nástrojů.  

 

3.1 Inkasní kanceláře 

 

 Je jen na zvážení dané společnosti, zda pohledávku bude vymáhat sama nebo zda 

k jejímu vymáhání využije služeb specializované inkasní kanceláře. Výhodou využití služeb 

těchto kanceláří je skutečnost, že náklady na vymáhání pohledávky jsou odhadnutelné a je 

možné je zúčtovat oproti daňově uznatelným nákladům.  

Při využití služeb inkasních kanceláří je však třeba mít se na pozoru. Zejména je 

důležité si tuto kancelář prověřit, protože ne každá společnost nabízející své služby je seriózní. 

 Dobrá inkasní kancelář zpravidla nabízí komplexní služby v oblasti pohledávek. 

Rozumí se tím nejen vymáhání dlužné částky, ale i správu pohledávek, konzultace s právníky 

či vyplňování formulářů pro soudní řízení.  

 

 

                                                 
23 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky – vzory smluv a podání. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, 
2003. 128 s. ISBN 80-247-0581-8. 



 23

3.2 Uznání závazku 

 

 V případě neuhrazení pohledávky by věřitel měl v první řadě usilovat o uznání závazku 

ze strany dlužníka. Zajistí si tak důkazní prostředek pro případné spory.  

Uznání závazku představuje písemné prohlášení dlužníka, ve kterém věřiteli potvrzuje, 

že svůj závazek tímto uznává. Za uznání závazku lze považovat i placení úroků vztahujících se 

k pohledávce anebo částečné plnění závazku dlužníkem. 24 Vzor uznání závazku dle 

Obchodního zákoníku je uveden v příloze č. 3.  

 

 Dle §323 ObchZ je nutné, aby uznání závazku ze strany dlužníka bylo vždy v písemné 

podobě. Rovněž z něj musí být jasné, o jaký závazek se jedná.  

 Od okamžiku uznání závazku začíná běžet nová promlčení lhůta, která je upravena 

v ObčZ i ObchZ.  

 

3.2.1 Promlčecí lhůta pohledávek dle ObchZ 

 Promlčení podléhají (dle §387 odst. 2 ObchZ) „všechna práva ze závazkových vztahů s 

výjimkou práva vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou“. Obecná promlčecí lhůta dle 

ObchZ je čtyřletá - začíná běžet od chvíle, kdy bylo možno právo poprvé uplatnit u soudu. 

 Povinnost dlužníka uhradit svůj závazek promlčením nezaniká, ale nemůže být přiznán 

soudem. Dle §408 ObchZ „skončí promlčecí doba nejpozději po uplynutí 10 let ode dne, kdy 

počala poprvé běžet“. 

 

3.2.2 Promlčecí lhůta pohledávek dle ObčZ 

 Dle §101 ObčZ je obecná promlčecí lhůta tříletá a začíná běžet ode dne, kdy mohlo být 

právo vykonáno poprvé. V §110 odst. 1 ObčZ je stanoveno, že v případě, kdy bylo právo 

přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu, dochází k promlčení až za deset let ode dne, kdy 

mělo být dle rozhodnutí soudu splněno.  

 

 „V případě, že se jedná o vyšší dlužnou částku, je vhodné ji zajistit nepopiratelným 

uznáním dluhu, které představuje notářský zápis. Uznání závazku formou notářského zápisu 

                                                 
24 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky – právně – daňově – účetně. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. 
 



 24

s doložkou přímé vykonatelnosti představuje pro věřitele vysokou právní jistotu a zároveň mu 

zajišťuje výhodné postavení při případném exekučním vymáhání pohledávky.“25 

 

3.3 Zápočet pohledávek 

 

 Započtením pohledávek zaniká závazek, aniž by došlo k jeho fyzické úhradě. Ale 

dochází při něm k uspokojení věřitele.   

 Dle § 358 ObchZ mohou být předmětem zápočtu pohledávky, které lze uplatnit u 

soudu. Zápočet lze uplatit i v situaci, kdy pohledávka byla již promlčena, ale jen za podmínky, 

že k promlčení došlo až poté, co se stala způsobilou k zápočtu. Naproti tomu nelze započíst 

pohledávku splatnou oproti pohledávce nesplatné.  

 Zápočet je možné provádět jako jednostranný (v tomto případě je nutný projev vůle 

jedné strany k započtení), dvoustranný (jestliže se obě strany zápočtu dohodnou, je možné 

započítat jakékoli vzájemné pohledávky) , tak i vícestranný.  

 

 Pro zápočet je nutné splnit podmínky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů: 

- „smlouva o zápočtu musí být podepsána statutárními orgány daného subjektu; 

- započítat lze pouze pohledávky a závazky vůči témuž subjektu; 

- u vícestranných zápočtů je nutné dbát na to, aby smlouva byla podepsána všemi subjekty; 

- veškeré započítávané pohledávky a závazky musí být jednotlivě specifikovány a doloženy 

řádnými doklady; 

- započítávat lze pouze již vzniklé a trvající pohledávky.“ 26 

 

3.4 Postoupení pohledávky 

 

 Právní úprava postoupení pohledávek je uvedena v §524 - 530 ObčZ. V ObchZ 

nalezneme pouze úpravu postoupení pohledávky zajištěné ručením. V § 307 ObchZ je 

uvedeno, že „při postoupení zajištěné pohledávky přecházejí práva z ručení na postupníka v 

době, kdy je postoupení oznámeno ručiteli postupitelem nebo prokázáno postupníkem.“ 

                                                 
25 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky – právně – daňově – účetně. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. str. 46 
26 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky – právně – daňově – účetně. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. str. 48 
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 Postoupení pohledávky (též cese pohledávky) představuje právní vztah, ve kterém 

věřitel (zde postupitel) postupuje svou pohledávku třetí osobě (zde postupníkovi) - dochází tak 

ke změně v osobě věřitele. K postoupení dochází písemnou smlouvou, a to i bez souhlasu 

dlužníka. S postoupenou pohledávkou přechází na postupníka i příslušenství pohledávky 

(například se může jednat o úroky) a veškerá práva s ní spojená. 27 Postupitel je povinen 

provedené postoupení neprodleně oznámit dlužníkovi.  

 

 V § 525 ObčZ nalezneme výčet pohledávek, které nelze postoupit. Jedná se o: 

- pohledávky, které zanikají nejpozději smrtí věřitele - v tomto případě se jedná o pohledávky, 

které se vztahují jen k osobě věřitele; 

- jejíž obsah by se změnou věřitele změnil- tímto se má na mysli skutečnost, že jen daná osoba 

může vykonávat určitou činnost. Jedná se například o závazek navrhnout svatební šaty;  

- jestliže nemůže být postižena výkonem rozhodnutí - může se jednat o pohledávku na výplatu 

dávek sociální péče;  

- jestliže by postoupení odporovalo dohodě s dlužníkem.  

 

 Postoupení pohledávky je mezi podnikateli nejčastěji prováděno za úplatu - v tomto 

případě postupitel ručí za dobytnost pohledávky do výše přijaté úplaty (včetně úroků), ale jen 

v případě, že se k tomu postupníkovi písemně zavázal. 28 V případě bezúplatného postoupení 

pohledávky je pohledávka u postupníka zúčtována jen v podrozvaze a do účetnictví se dostává 

až zaplacením.  

Ve smlouvě o postoupení pohledávky bývá stanovená úplata, což je částka zpravidla 

nižší než je jmenovitá hodnota pohledávky. Úplata je stanovena jako nižší zejména proto, aby 

postupník mohl realizovat zisk. 29 

 

U postupitele je (dle § 24 odst. 2 písm. s ZDP) daňově uznatelným nákladem 

jmenovitá hodnota pohledávky při jejím postoupení, avšak jen do výše příjmů z postoupení 

plynoucích. Může být případně zvýšena o opravnou položku nebo rezervu - pokud byla k této 

pohledávce tvořena. Jestliže postupitel přistoupil k postoupení pohledávky ještě před lhůtou 

její splatnosti, zvyšuje se tento příjem o diskont - jenž připadá na dobu zbývající do její 

                                                 
27 Daně, účetnictví, vzory a případy 3/2008 
28 Úspěšné řešení pohledávek v praxi, listopad 2008, Praha: Verlag Dashöfer, 2008 
29 Daně, účetnictví, vzory a případy 3/2008 
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splatnosti. Dle výše uvedeného paragrafu se: „výše diskontu posuzuje dle  úrokové sazby 

obvyklé při poskytování finančních prostředků s odpovídající dobou splatnosti.“ 

 U postupníka je daňově uznatelným nákladem (dle § 24 odst. 2 písm. s bod 2 ZDP): 

„ pořizovací cena pohledávky nabyté postoupením, avšak jen do výše příjmů plynoucích z její 

následné úhrady dlužníkem.“ Tato pořizovací cena může být zvýšena o opravné položky nebo 

rezervy. V případě pohledávky postoupené před lhůtou splatnosti se příjem z její úhrady 

plynoucí zvýší o diskont připadající na zbývající dobu do lhůty splatnosti.  

 

3.5 Rozhodčí řízení 

 

Možnost řešení majetkových sporů mezi obchodními partnery představuje rozhodčí 

řízení - je upraveno zákonem. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích 

nálezů, ve znění pozdějších předpisů (ZRŘ).  

Jedná se o svěření práva rozhodovat v otázkách sporů třetí straně. Přičemž touto třetí 

stranou může být rozhodčí soud anebo obchodními partnery zvolený rozhodce. Podle toho, kdo 

bude rozhodovat rozlišujeme rozhodčí řízení ad hoc a rozhodčí řízení institucionální. 

 

3.5.1 Rozhodčí řízení ad hoc 

 
 Partneři si vyberou jednu nebo více nezávislých a nestranných osob, které budou 

rozhodovat. Funkci rozhodce může zastávat kterákoli osoba uvedená ve smlouvě, za 

předpokladu, že je plnoletá, způsobilá k právním úkonům a rovněž se musí jednat o občana 

České republiky. V rozhodčí smlouvě musí být určeny osoby jednotlivých rozhodců, jakož i 

jejich počet - podmínkou je, aby konečný počet rozhodců byl vždy lichý.  

 

3.5.2 Rozhodčí řízení institucionální 

 
 V tomto případě je rozhodčí řízení rozhodováno zvoleným rozhodčím soudem. Funkci 

rozhodčího soudu v otázkách majetkových sporů plní rozhodčí soud při Hospodářské komoře 

České republiky a Agrární komoře České republiky.  

 Nejčastější podobu rozhodčí smlouvy představuje rozhodčí doložka. Proto, aby mohl 

být spor rozhodován výše uvedenými rozhodčími soudy je nutné zahrnout do uzavírané 

smlouvy rozhodčí doložku ve prospěch daného soudu. Přičemž tato doložka může být součástí 
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úvodních nebo závěrečných ustanovení dané smlouvy, popřípadě se může jednat o samostatně 

uzavřenou smlouvu.   

Doporučené znění rozhodčí doložky: "Všechny spory vznikající z této smlouvy a v 

souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním 

rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.“ 30 

 

 Doručením žaloby rozhodčímu soudu nebo rozhodci je zahájeno rozhodčí řízení. Po 

zaplacení poplatku následuje proces vyslýchání svědků, znalců, ale jen za předpokladu, že se k 

řízení dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď (dle §20 odst. 1 ZRŘ).  

 Proces rozhodčího řízení (upravený §23 ZRŘ) končí vydáním rozhodčího nálezu nebo 

usnesením. Usnesení je vydáváno v těch případech, kdy není vydán rozhodčí nález (jedná se o 

situace, kdy se obchodní partneři v průběhu rozhodčího řízení rozhodli uzavřít smír); musí být 

podepsáno, odůvodněno a následně doručeno stejně jako rozhodčí nález.  

 Stejně jako rozhodčí smlouva, tak i rozhodčí nález musí být ze zákona v písemné 

formě.  

   

Výhodou rozhodčího řízení je skutečnost, že se jedná o řízení jednoinstanční a 

především rychlé. Mezi podáním žaloby a vydáním rozhodčího nálezu zpravidla uběhne jen 

několik málo měsíců. Další výhodou je dobrá vykonatelnost rozhodčích nálezů a především 

nižší poplatek za rozhodčí řízení než-li je tomu u soudního řízení. Poplatek za rozhodčí řízení 

činí 3% z hodnoty sporu (nejvýše však 1 mil. Kč, nejméně 7.000 Kč). Další neopomenutelnou 

výhodou je možnost výběru rozhodce zapsaného na listině rozhodců (v současné době se na 

této listině nachází 309 rozhodců). 31 

 

3.6 Soudní řízení 

 

 Soudní řízení, nebo také soudní vymáhání, představuje vymáhání pohledávky formou 

státního donucení. Jedná se o sled úkonů od podání žaloby u soudu, výkon rozhodnutí až po 

                                                 
30 Zdroj:  http://www.arbcourt.cz/index.php?url=cz_dolozky.htm, citace z 20.11.2009 
 
31 Zdroj: http://www.arbcourt.cz/index.php?url=cz_rsinfo.htm , citace z 6.4.2010 
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případné přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení. 32 Je upraveno zákonem č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (OSŘ).  

 V § 7 výše uvedeného zákona je uvedena pravomoc jednotlivých soudů. Dle něj jsou 

soudní spory z občanských, pracovních, rodinných i obchodních sporů rozhodovány 

příslušnými okresními soudy. Místní příslušnost daného okresního soudu se určí dle 

žalovaného, a to v případě fyzické dle bydliště, u právnické osoby je rozhodující její sídlo.  

  

Soudní řízení je zahájeno na základě žaloby, která musí mít dle § 79 OSŘ tyto 

náležitosti: jména a bydliště účastníků řízení - v  případě právnických osob musí být uvedena 

identifikační čísla. Dále vylíčení rozhodných skutečností a předložení důkazů. Rovněž je nutné 

uvést částku, jež bude u soudu uplatněna.  

V okamžiku, kdy je žaloba doručena k soudu, je soudní řízení zahájeno. Po zahájení se 

postupuje tak, aby věc byla projednána a rozhodnuta co nejrychleji. Přičemž snahou soudu je, 

aby řízení bylo vyřešeno smírně. 

 

Soudní řízení je ukončené jedním z následujících typů rozhodnutí: 

- usnesením - rozhoduje soud dle § 167 OSŘ o podmínkách řízení, rovněž také o jeho 

zastavení nebo přerušení. Dále o smíru, o změně či odmítnutí návrhu, o nákladech řízení;  

- rozsudkem - je rozhodnuto dle § 152 OSŘ o věci samé; 

- platebním rozkazem.  

 

3.6.1 Platební rozkaz 

 
 Jestliže je v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky, může soud dle § 172 

OSŘ vydat platební rozkaz. V tomto paragrafu je dále uvedeno, že soud: „ve vydaném 

platebním rozkazu žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení tohoto rozkazu žalobci 

zaplatil pohledávku uplatněnou u soudu včetně nákladů řízení. Žalovaný má v opačném 

případě v této lhůtě právo podat odpor u soudu, jenž platební rozkaz vydal.“ 

 

Od okamžiku nabytí právní moci platebního rozkazu je pro žalobce zajištěna 

nepromlčitelnost pohledávky po dobu 10 let.  

                                                 
32 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky – právně – daňově – účetně. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. 
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Další výhodou soudního, jakož i rozhodčího řízení je skutečnost, že zahájení tohoto 

řízení opravňuje věřitele k tvorbě vyšší zákonné opravné položky. A to až do výše 100% 

neuhrazené hodnoty pohledávky v případě, že je tato pohledávka po splatnosti více než 36 

měsíců.  

 

3.7 Exekuční řízení 

 

Exekuční řízení, stejně jako řízení soudní, se zahajuje na základě návrhu na nařízení 

exekuce. Návrh podává věřitel, ze kterého se pro účely tohoto řízení stává oprávněný. Dlužník 

se mění v povinného. Návrh je podán v případě, že povinný neučiní dobrovolně úkony 

stanovené mu v exekučním titulu. V §38 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění 

pozdějších předpisů (EŘ) jsou uvedeny nezbytné náležitosti tohoto návrhu. Jedná se o: 

„označení exekutora, jenž má rozhodovat s uvedením jeho sídla. Dále musí návrh obsahovat 

jméno, příjmení, bydliště účastníků ( případě právnických osob obchodní firmu a identifikační 

číslo), exekuční titul.“ 

 

Zmíněný exekuční titul musí být součástí podaného návrhu a může se jednat o: 

„vykonatelné rozhodnutí soudu (rozsudky, platební rozkazy, směnečné platební rozkazy), 

vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k vykonatelnosti, exekutorský zápis a 

vykonatelné rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy.“ 33 

 

V okamžiku, kdy exekutor obdrží návrh na nařízení exekuce je exekuční řízení 

zahájeno. Následně se exekutor obrátí na soud a nejpozději do 15 dnů od obdržení návrhu ho 

požádá o pověření k provedení exekuce (viz § 44 EŘ). Ta je nařízena prostřednictvím usnesení 

soudu a na její výkon má exekutor  rovněž 15 dní. O vydání usnesení je písemně vyrozuměn 

jak oprávněný, tak povinný.  

 

 Výkon rozhodnutí může spočívat v povinnosti zaplatit peněžitou částku nebo jinou 

povinnost. Jedná-li se o první případ, je možné úhradu provést dle § 59 odst. 1 EŘ: „srážkami 

ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí a nemovitostí, 

prodejem podniku a zřízením soudcovského zastávaného práva k nemovitostem.“ 

                                                 
33 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky – právně – daňově – účetně. 3. vyd. Praha: Grada Publishing, 

2007. 136 s. ISBN 978-80-247-1816-3. str. 70 
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  V § 59 odst. 2 jsou uvedeny možnosti splnění jiné povinnosti než-li zaplacení. Tuto 

povinnost je možné splnit dle její povahy: „vyklizením, odebráním věci, rozdělením společné 

věci nebo také provedením příslušných prací.“ 

 

 Na výkon exekuce srážkami ze mzdy a příkazem k výplatě z účtu se použijí ustanovení 

§ 261 OSŘ. V případě výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy zde musí být uvedena osoba 

zaměstnavatele povinného. U přikázání k výplatě z účtu je nutné uvést peněžní ústav, u 

kterého je účet veden a také číslo účtu, ze kterého má být úhrada provedena. Soud ve vydaném  

usnesení, přikáže peněžnímu ústavu, po nabytí právní moci rozhodnutí, odepsat pohledávku 

(včetně příslušenství) z účtu povinného. Tímto usnesením rovněž zakáže povinnému 

disponovat až do výše pohledávky s prostředky na tomto účtu.  

 

V případě nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí a nemovitostí je 

usnesení povinnému doručeno až v okamžiku provádění výkonu. V usnesení soud povinnému 

zakáže nakládat věcmi, které exekutor sepíše (§324 OSŘ). Hlavním důvodem, proč povinný 

nedostane usnesení dříve je skutečnost, že kdyby povinný věděl o nařízeném prodeji majetku 

ještě před výkonem rozhodnutí, mohl by provedení exekuce majetku znemožnit. 

 Výkon rozhodnutí se však nemůže týkat věcí, které dle §322 OSŘ „povinný nezbytně 

potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých (i své rodiny) nebo k plnění svých pracovních 

úkolů.“  Dále se výkon rozhodnutí dle odstavce 2 tohoto paragrafu nemůže týkat: „běžných 

oděvů, jakož i běžného vybavení domácnosti, snubního prstenu, zdravotních potřeb a hotových 

peněz odpovídajících dvojnásobku životního minima.“ 

U právnické osoby nesmí být zabaveny věci, které potřebuje k výkonu své 

podnikatelské činnosti.  

  

 Vykonavatel provede soupis veškerého majetku, který má být prodán v dražbě. Musí se 

však jednat o majetek v takovém rozsahu, aby výtěžek z jeho vydražení pokryl vymáhanou 

pohledávku a náklady řízení.  

Dražba končí ve chvíli, kdy její výtěžek postačí k uspokojení všech včas přihlášených 

pohledávek. V opačném případě je soudem nařízena dražba opětovná. (§330 OSŘ).  

 

 České soudy jsou však značně přetížené, proto byly za účelem zefektivnění exekučního 

řízení zřízeny exekutorské úřady. Exekutor je soukromá osoba, na niž byla státem delegována 

část práv. Návrh na exekuci tak lze podat přímo vybranému exekutorovi. Tento exekutor je 
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oprávněn (na rozdíl od soudního vykonavatele) si sám zvolit způsob výkonu rozhodnutí a 

rovněž je oprávněn sepsaný majetek ihned odebrat.  

 

3.8 Daňová charakteristika pohledávek 

 

 Pohledávky z obchodního styku účtujeme v účtové skupině 31 a souvztažně ve 

výnosech v účtové skupině 60 – Výnosy za vlastní výkony a zboží. Z daňového hlediska ale 

nastává problém, protože výnosy jsou zdaňovány k okamžiku dodání zboží či poskytnutí 

služby a nikoli až k okamžiku úhrady pohledávky. V případě neuhrazení pohledávky 

odběratelem včas tak dochází k situaci, že zdaňujeme neuhrazený výkon, což může 

v konečném důsledku mít vliv na naši likviditu. 

 Proto zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (ZoDP) 

umožňuje ve vymezených případech provádět odpis neuhrazených pohledávek po lhůtě 

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

znění pozdějších předpisů (ZoR) umožňuje vytvářet opravné položky k nepromlčeným 

pohledávkám po lhůtě splatnosti a k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení. Odpis i 

opravná položka se zúčtuje na vrub daňově uznatelných nákladů.  

 

3.8.1 Odpis pohledávek 

 
Odpis pohledávky představuje přímé a zároveň trvalé snížení hodnoty pohledávky. 

Předpokladem pro zúčtování odpisu je, že již nelze očekávat, že by se odepsaná pohledávka 

vrátila do původní hodnoty.  

 

Rozlišujeme: 

a) jednorázový odpis pohledávek 

b) postupný odpis pohledávek 

 

3.8.1.1 Daňově uznatelný jednorázový odpis pohledávek 

Podmínky pro jednorázový odpis pohledávek do daňově uznatelných nákladů jsou 

uvedeny v § 24 odst.2 písm. y ZoDP. Podle tohoto zákona lze odepsat 100% neuhrazené 

hodnoty pohledávky za dlužníkem: 
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- u něhož soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku dlužníka – pohledávku lze jednorázově 

odepsat jen v případě, že byla přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána 

z majetkové podstaty; 

- jenž je v úpadku, nebo mu hrozí na základě výsledků insolventního řízení; 

- který zemřel, a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích dlužníka; 

- který byl právnickou osobou a zanikl  bez právního nástupce a věřitel nebyl s původním 

dlužníkem spojenou osobou; 

- na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba (a to 

na základě výsledků této dražby); 

- jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí (a to na základě 

výsledků provedení této exekuce). 

 

Výše uvedené možnosti jednorázového odpisu pohledávky lze uplatnit jen za 

předpokladu, že o pohledávce bylo při jejím vzniku účtováno ve výnosech a takto vzniklý 

zdanitelný příjem nebyl od daně osvobozen. Současně musí platit, že lze k této pohledávce 

uplatňovat opravné položky dle zákona o rezervách (§ 24 odst. 2 písm. y ZoDP).  

 

 

ZoDP ve svém §24 odst. 2 písm. s uvádí, že to daňově uznatelných nákladů lze 

zahrnout: 

- jmenovitou hodnotu pohledávky při jejím postoupení, a to do výše příjmu plynoucího z jejího 

postoupení; 

- pořizovací cenu pohledávky nabyté postoupením, a to do výše příjmu plynoucího z její 

úhrady dlužníkem nebo postupníkem při jejím následném postoupení; 

- u pohledávky nabyté bezúplatně hrazená darovací daň, a to do výše příjmu plynoucího 

z jejího postoupení.  

 

Výše uvedené lze dle uvedeného paragrafu ještě navýšit o vytvořenou opravnou 

položku nebo rezervu (dle ZoR). U pohledávky postoupené před lhůtou splatnosti lze příjem 

navýšit o diskont připadající na zbývající dobu do lhůty splatnosti. 
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3.8.1.2 Daňově neuznatelný (účetní) jednorázový odpis pohledávek 

Účetní odpis se nejčastěji používá u těch pohledávek, kde je zřejmé, že by náklady na 

vymáhání pohledávky přesáhly její výtěžek. Dále v případech, kdy dle sdělení policie není 

znám dlužníkům pobyt. 34 

Tento odpis již nepodléhá zákonu o daních z příjmů (nejedná se o daňový náklad) a je 

zúčtován proti účtové skupině 54 - Jiné provozní náklady, kde je vhodné vést analytickou 

evidenci k tomuto účtu dle jednotlivých druhů odpisů.  

 

Jestliže by již odepsaná pohledávka byla v budoucnu urazena, je třeba zjistit, zda byl 

uplatněn odpis účetní či daňový. V případě účetního odpisu se tento příjem nezdaňuje, naopak 

v případě daňového odpisu je třeba tento příjem zahrnout do základu daně a následně zdanit. 

 

3.8.1.3 Postupný odpis pohledávek 

Postupný odpis pohledávek lze provádět počínaje rokem 1995 u pohledávek se 

splatností do 31.12.1994 (jedná se o tzv. „pohledávky starého bloku“). Tento odpis lze 

provést bez ohledu  na to, zda se jednalo o pohledávky promlčené či nepromlčené.  

Jako daňově uznatelný náklad lze uplatnit počínaje rokem 1995 nejvýše 10% 

neuhrazené hodnoty pohledávky, ve zdaňovacích obdobích 1998 až 2000 nejvýše 20% a 

počínaje rokem 2001 nejvýše 10% z neuhrazené hodnoty pohledávky. Rok 2001 se tak stal 

posledním rokem, kdy lze uplatnit tento odpis.  

Celkem lze uplatnit jako daňový náklad nejvýše neuhrazenou část hodnoty pohledávky 

nebo cenu pořízení pohledávky nabyté postoupením.35  

 

Výše uvedené nelze  uplatnit u pohledávek vzniklých: 

a) za společníky, akcionáři, členy družstev za upsaný vlastní kapitál; 

b) mezi ekonomicky nebo personálně spojenými osobami. Ekonomicky nebo personálně 

spojenými osobami se rozumí, jestliže se jedna osoba podílí přímo nebo nepřímo na vedení, 

kontrole nebo jmění druhé osoby nebo jestliže se shodné právnické nebo fyzické osoby přímo 

nebo nepřímo podílejí na vedení, kontrole nebo jmění obou osob. Účastí na kontrole či jmění 

se rozumí vlastnictví více než 25 % podílu na základním kapitálu nebo podílu s hlasovacím 

právem; podíl na základním kapitálu nebo podíl s hlasovacím právem ve zdaňovacím období 

                                                 
34 Daně, účetnictví, vzory a případy 3/2008 
35 DRBOHLAV, J.; POHL, T. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. 2. přepracované vyd. Praha: 

ASPI, a. s., 2006. 220 s. ISBN 80-7357-162-5. 
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se stanoví jako podíl součtu stavů k poslednímu dni každého měsíce a počtu měsíců ve 

zdaňovacím období; 

c) mezi osobami blízkými; 

d) z titulu úvěrů a půjček nebo ručení za ně a z titulu záloh; 

e) podle zvláštního právního předpisu. 36 

 

Pro účtování odpisů se postupuje dle Českého účetní standardu č.010 Zvláštní operace 

s pohledávkami, kde najdeme 2 možné metody účtování: 

1. metoda -  nazývaná metodou individuální, spočívá v účtování odpisu na jednotlivé 

analytické účty daných pohledávek vždy z jejich neuhrazené části. V případě, že dojde 

k úhradě pohledávky, která již byla plně nebo částečně odepsána, vyúčtuje se odepsaná část na 

příslušný účet účtové skupiny 64 – Jiné provozní výnosy. 

 

2. metoda – metoda skupinová, spočívá v soustředění všech pohledávek se splatností do 

31.12.1994 na jednom účtu v účtové skupině 31 – Pohledávky a odpis se provádí z celkové 

částky neuhrazených pohledávek bez ohledu na v minulosti uplatněných odpisech. Jako výnos 

lze zaúčtovat až tu část úhrady, která by převýšila výši případného aktivního zůstatku tohoto 

účtu. 

 

3.8.2 Opravné položky k pohledávkám 

 
Vzhledem k tomu, že bychom zřejmě jen těžko hledali podnikatelský subjekt, jehož 

všechny pohledávky jsou uhrazeny k datu splatnosti umožňují účetní a daňové předpisy těmto 

subjektům tvořit opravné položky.  

Opravné položky představují nepřímé a přechodné snížení hodnoty pohledávky, 

přičemž původní hodnota pohledávky se nemění. Opravné položky slouží k vyjádření reálné 

hodnoty pohledávky a je zde tak splněna zásada opatrnosti. 37 

 

Z daňových předpisů jsou opravné položky upraveny především zákonem o rezervách a 

zákonem a daních z příjmů. Dle ZoDP jsou opravné položky považovány za daňově uznatelný 

náklad jen v těch případech, kdy způsob tvorby a jejich výši určí ZRE. 

                                                 
36 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů – přechodná ustanovení novely č. 438/2003 Sb. odst. 5 
37 DRBOHLAV, J.; POHL, T. Pohledávky z právního, účetního a daňového pohledu. 2. přepracované vyd. Praha: 

ASPI, a. s., 2006. 220 s. ISBN 80-7357-162-5. 
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Dle  § 2 odst. 2 ZRE se opravnými položkami rozumí „opravné položky vytvořené 

k rozvahové hodnotě nepromlčených pohledávek splatných po 31.12.1994. Rozvahovou 

hodnotou pohledávky se rozumí jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena pohledávky bez vlivu 

změny reálné hodnoty (oceňovacího rozdílu). Opravné položky lze dle tohoto zákona tvořit jen 

k pohledávkám, o který bylo při jejich vzniku účtováno ve výnosech a nejednalo se o příjem 

osvobozený od daně z příjmů.“ 

V § 2 odst. 2 ZRE se dále uvedeno, že „opravné položky nelze tvořit k pohledávkám 

vzniklým z titulu cenných papírů a ostatních investičních nástrojů, úvěrů, půjček, ručení, záloh, 

plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty společnosti, smluvních pokut a úroků 

z prodlení, poplatků z prodlení, penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů, dále 

k pohledávkám nabytým bezúplatně a k souboru pohledávek.“ 

 

Zákon o rezervách upravuje způsob tvorby, výši a použití opravných položek: 

- k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení; 

- k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12.1994; 

- k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh; 

- k nepromlčeným nevýznamným pohledávkám s hodnotou do 30.000 Kč. 

 

3.8.2.1 Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení (§8 

odst. 1 ZRE) 

Tyto opravné položky „jsou daňově uznatelné až do výše rozvahové hodnoty 

nepromlčených pohledávek přihlášených u soudu ve lhůtě stanovené rozhodnutím soudu o 

úpadku, a to v období, za které se podává daňové přiznání a v němž byly přihlášeny.“ 

Daňově uznatelnou opravnou položku nelze tvořit „ k pohledávkám přihlášeným po 

uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku a k pohledávkám vyloučeným v §2 odst. 

2.“ 

 

3.8.2.2 Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 

1994 (§8a ZRE) 

U pohledávek, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku nepřesáhne částku 

200.000 Kč a zároveň jsou více než 6 měsíců po splatnosti, lze tvořit opravnou položku až do 

výše 20% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky. 

Pokud bylo ohledně těchto pohledávek zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení, 

jehož se poplatník daně z příjmů řádně  účastní a řádně a včas činí úkony potřebné k uplatnění 
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jeho práva, lze dle §8a odst. 2 uplatnit vyšší opravné položky za podmínky, že od sjednané 

doby splatnosti pohledávky uplynulo více než: 

a) 12 měsíců, až do výše 33% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky; 

b) 18 měsíců, až do výše 50% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky; 

c) 24 měsíců, až do výše 66% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky; 

d) 30 měsíců, až do výše 80% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávk;, 

e) 36 měsíců, až do výše 100% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávky.  

 

Na pohledávky, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku je vyšší než 200.000 Kč 

se vztahují stejné podmínky jako na pohledávky s hodnotou nižší než 200.000 Kč.  

 

3.8.2.3 Opravné položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh (§8b) 

Poplatníci, kteří dle celního zákona ručí za celní dluh mohou vytvářet opravné položky 

k pohledávkám vzniklým z titulu ručení za celní dluh. „Přičemž opravné položky lze vytvářet 

jen do výše hodnoty pohledávky odpovídající provedené  úhradě celního dluhu.“ 

 

 

3.8.2.4 Opravné položky k nevýznamným pohledávkám s hodnotou do 30.000 Kč 

(§8c) 

Od 1.1.2006 umožňuje ZRE poplatníkovi, který  nepostupuje dle §5, 5a, 6, 8, 8a a 8b 

vytvářet opravnou položku k pohledávkám s hodnotou do 30.000 Kč až do výše 100% její 

neuhrazené rozvahové hodnoty bez příslušenství.  

 

Tuto opravnou položku lze tvořit za podmínky, že: 

a) se nejedná o pohledávku vymezenou v §8a odst. 4; 

b) rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nepřesáhne 

částku 30.000 Kč; 

c) od konce sjednané lhůty splatnosti uplynulo nejméně 12 měsíců; 

d) celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi nepřesáhne 

za zdaňovací období částku 30.000 Kč. 

 

Opravné položky se zruší dle §4 ZRE odst. 1: 

a) ke dni ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti; 



 37

b) ke dni přerušení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti nebo nájmu podniku 

(pokud nejsou zahájeny po termínu pro podání daňového přiznání); 

c) ke dni účinnosti nájemní smlouvy v případě nájmu podniku; 

d) ke dni předcházejícímu den zrušení stálé provozovny na území České republiky; 

e) ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace; 

f) ke dni předcházejícímu den účinnosti rozhodnutí o prohlášení konkursu. 

 

3.8.2.5 Účetní opravné položky 

Opravné položky se vytvářejí na základě provedené inventarizace k majetku u něhož 

došlo ke snížení ocenění. Předpokladem pro tvorbu opravné položky je, že toto snížení ocenění 

není trvalého charakteru, nebo není vyjádřeno jiným způsobem (reálnou hodnotou). Na vrub 

nákladů se účtuje tvorba opravných položek a snížení opravné položky se účtuje ve prospěch 

nákladů (pokud inventarizace neprokáže opodstatněnost její výše). 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 PILÁTOVÁ, J.; RICHTER, J. Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi. 1. vyd. Olomouc: Anag, 2009. 

111 s. ISBN 978-80-7263-534-4. 
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4 Praktická aplikace jednotlivých zajišťovacích instrumentů 

 

V této třetí, a zároveň poslední části mé diplomové práce, se zaměřím na praktickou 

aplikaci jednotlivých výše uvedených zajišťovacích instrumentů. Cílem této části nebude ani 

tak vytvořit univerzální postup, jak a kdy jednotlivé instrumenty využívat. To dost dobře nelze, 

protože každá firma má svůj systém řízení pohledávek, ve kterém se hovoří právě o těchto 

instrumentech, nastaven jinak. To, který zajišťovací nástroj bude použit záleží vždy jen na 

rozhodnutí dané firmy. Co však mají všechny firmy společné je cíl jejich systému řízení 

pohledávek - a to je včasné inkaso pohledávky.  

Při konstrukci systému řízení pohledávek v každé firmě je vždy třeba mít na paměti, o 

jakou firmu se jedná, čím se zabývá, jaká je struktura jejích klientů. A tyto skutečnosti 

zohlednit v systému řízení pohledávek tak, aby tento systém dané firmě nejlépe vyhovoval a 

plnil svou funkci. To znamená,  aby firma prostřednictvím jednotlivých nástrojů, ze kterých se 

její systém řízení pohledávek skládá, dosáhla úhrady svých pohledávek. 

 

Na příkladu konkrétní firmy uvedu úskalí spojená s konstrukcí systému pohledávek. 

Rovněž se zde ale budu zabývat jednotlivými instrumenty v tomto systému využitými, jakož i 

těmi, které využity nebyly.  

 

4.1 Představení společnosti 

 

Společnost SVT Group, a. s. vznikla v dubnu roku 1997. V současné době vystupuje na 

českém trhu jako významný poskytovatel telekomunikačních služeb (ať již hlasových, 

datových či mobilních); rovněž poskytuje servisní služby v oblasti kancelářské a výpočetní 

techniky. Neméně důležitá je i činnost outsourcingová – firma poskytuje outsourcing 

informačních technologií.  

 

Největší skupinu pohledávek představují pohledávky z obchodních vztahů. Tyto 

pohledávky jsou následně děleny na pohledávky: za poskytnutými hlasovými a datovými 

telekomunikačními službami. Dále pohledávky z outsourcingu, z prodeje zboží a služeb a 

ostatní. Kromě výše uvedených firma eviduje i pohledávky z titulu odpočtu daní, 

z poskytnutých půjček, předpisů zaměstnancům a další. 
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  Pohledávky jsou evidovány standardním způsobem na účtu 311 – Pohledávky 

z obchodních vztahů. Přírůstek je účtován na straně Má dáti, jejich úbytek (nejčastěji úhrada) 

na straně Dal.  

V letech 2005-2006 došlo k výraznému růstu tržeb a s tím ruku v ruce jdoucí i růst 

pohledávek. Negativním důsledkem rostoucích tržeb však byl i nárůst neinkasovaných 

pohledávek. Jelikož se jednalo o pohledávky z obchodního styku, jejich nezaplacení 

znamenalo pro firmu výrazné riziko – proto bylo nutné se touto skutečností intenzívně 

zaobírat. Vyvstala tedy potřeba vytvoření systému řízení pohledávek.  

 

4.2 Systém řízení pohledávek ve společnosti SVT Group, a.s. 

 

Jak již bylo zmíněno v první části, systém řízení pohledávek představuje pro firmu tzv. 

kuchařku, pomocí níž má být dosaženo hlavního cíle tohoto systém – kterým je včasné inkaso 

pohledávky. K dosažení tohoto cíle jsou využívány informace o obchodním partnerovi a dále 

především jednotlivé nástroje preventivního zajištění, jakož i zajištění neuhrazených 

pohledávek. Rovněž je nutné stanovit jasné povinnosti a odpovědnosti jednotlivých 

zaměstnanců a všech zainteresovaných spolupracovníků.  

Je však namístě zde zdůraznit, že se jedná o „kuchařku“ jen pro danou firmu. Není 

možné vytvořit univerzální kuchařku, pomocí níž by postupovaly všechny firmy.   

Firma, která tento systém má vyhubovaný si je vědoma skutečnosti, že pohledávkou je 

nezbytné se zaobírat již v okamžiku jejího vzniku. Odměnou pro firmu za tuto preventivní 

činnost je skutečnost, že téměř tři čtvrtiny pohledávek jsou uhrazeny v termínu splatnosti. Což 

je dle mě dostatečná motivace pro firmy.  

 

V případě, že stejně jako zmiňovaná firma tento systém teprve vytváříme, stojíme před 

otázkou – zda využít možnosti outsourcingu pohledávek či jej budeme provádět vlastními 

silami. Hlavní výhodou outsourcingu je, že firma je na tuto činnost zaměřena a proto má pro 

tyto činnost dostatečné zázemí. Rozumí se tím, že zpravidla disponuje vlastními počítačovými 

programy, má proškolené zaměstnance. Zajisté nám tak umožní snížit náklady spojené 

s vymáháním pohledávek.  

Ve společnosti SVT Group, a. s. je systém řízení pohledávek vykonáván kombinací 

outsourcingu a vlastních sil. Firma má tedy vyškoleny své zaměstnance, kteří se touto 

problematikou zabývají. 
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Po rozhodnutí, kdo bude systém řízení pohledávek vykonávat, vyvstává další otázka – 

jak tento systém nastavit, aby byl vytvořen na míru dané firmě. Je to rovněž nesmírně důležitá 

fáze, protože každá firma má svá specifika. Dalším důležitým faktorem je také skutečnost, že 

každá firma má jiné zákazníky, jinou strukturu svých odběratelů. A na každého bude „platit 

něco jiného.“ Proto nelze využít nějakého obecného mustru, podle kterého by své pohledávky 

uplatňovaly všechny firmy.  

 

4.2.1 Postup při vymáhání pohledávek 
 
 Nyní k nejdůležitější části systému řízení pohledávek - ke stanoveným pravidlům a 

jednotlivých zajišťovacím instrumentům.  

 

Obrázek 4.1   Postup při vymáhání pohledávek po splatnosti 

Zdroj: SVT Group, a.s. 

  

 Systém řízení v sobě nezahrnuje jen vybrané zajišťovací instrumenty. Jedná se také o 

soubor pravidel a povinností odpovědných pracovníků jak postupovat v případě existence 

neuhrazené pohledávky. Pravidla musí být jasně stanovena a jejich uplatňování musí být 

nekompromisní. Tím je myšleno, že pravidla musí platit pro všechny - nelze dělat výjimky pro 

jednotlivé obchodní partnery. Postup vymáhání pohledávek po splatnosti v SVT Group je 

uveden výše na obrázku č. 4.1. 

 

 Neméně důležitá je i otázka povinností jednotlivých odpovědných pracovníků v rámci 

procesu vymáhání pohledávek. Povinnostmi odpovědných pracovníků se rozumí:  

- účetní, asistentka ředitele - vymáhání vlastními prostředky; 

- ředitel - vymáhání vlastními prostředky, komunikace s externími firmami; 

- vedoucí obchodního oddělení - informační část, možnost ovlivňování zákazníků; 

- vedoucí technického oddělení - výkonná část v oblasti restrikcí; 

- advokátní kancelář - mimosoudní vymáhání, příprava k rozhodčímu řízení; 

Vymáhání 
vlastními silami 

Vymáhání právním 
zástupcem 

Rozhodčí 
řízení 

Exekuce Inkaso 
pohledávky 
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- rozhodčí řízení  - v současné době Společnost rozhodců, s.r.o., Olomouc; 

- exekuce - soukromí exekutoři spadající pod výběr advokátní kanceláře. 39 

 
4.2.1.1 Vymáhání vlastními silami  

Prvním krokem, který odpovědný pracovník provádí je, že každý 10. den po splatnosti 

jednotlivých dokladů kontroluje, zda byly uhrazeny. V opačném případě je na tomto 

pracovníkovi, aby se s klientem spojit (nejčastěji telefonicky). Je nutné nezapomínat na 

dosavadní dobré obchodní vztahy, s klientem jednat slušně, bez zbytečné razance.  

Cílem je zjistit, proč nebyla úhrada provedena a snahou je této úhrady docílit. 

V případě, že tento krok nebyl úspěšný, zahajuje odpovědný pracovník vymáhání pohledávky 

vlastními silami - dochází k zaslání 1. upomínky. V níž dlužníka upozorníme na skutečnost, že 

faktura nebyla řádně a včas uhrazena a vyzveme ho k tomu, aby tuto skutečnost napravil - to 

znamená uhradil ji v novém termínu splatnosti. Nový termín splatnosti, ve kterém je dlužník 

vyzván, aby zaplatil je 10 dní.  

1. upomínka by stále ještě měla být korespondencí spíše zdvořilejší, ve které 

předpokládáme, že splatnost faktura mohla být přehlédnuta. Rovněž je možné doplnit 

upomínku i o naši omluvu v případě, že k úhradě již došlo. 

Již v první upomínce je k dlužné částce přiúčtována smluvní pokuta. Její výše činí dle 

sankčního sazebníku 50 - 60 Kč bez daně z přidané hodnoty.  

 

V zaslané 1. upomínce je klient rovněž upozorněn na skutečnost, že pokud úhrada 

nebude provedena ve stanoveném termínu dojde ze strany poskytovatele (SVT Group, a.s.) 

k omezení poskytovaní služeb. Vychází se přitom z předpokladu, že se jedná o 

telekomunikační služby, které jsou poskytovány klientovi pravidelně.  

 

Pokud není faktura uhrazena po zaslání 1. upomínky, následuje 2. upomínka. Již 

neobsahuje zdvořilostní fráze, odkazujeme se v ní na zaslanou první upomínku. I v této 

upomínce stanovíme dlužníkovi nový termín, ve kterém může svou pohledávku uhradit - 

rovněž 10 dní. Zároveň je dlužník upozorněn na skutečnost, že k dlužné částce bude 

přiúčtována smluvní pokuta - tentokrát v částce 200 Kč bez daně z přidané hodnoty.  

V případě, že dojde k odeslání 2. upomínky dochází k omezení poskytovaných služeb, 

na které byl dlužník upozorněn v odeslané 1. upomínce.  

 

                                                 
39 Zdroj SVT Group, a.s. 
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Graf 4.1 Úspěšnost vymáhání vlastními prostředky 
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Na výše uvedeném grafu je vidět úspěšnost vymáhání vlastními silami. K 31.12.2009 

byly ve firmě zjištěny neuhrazené pohledávky v celkové výši 3 010 525,59 Kč. Jak bude 

vysvětleno dále, tato částka se skládá z 2 107 367,8 Kč pohledávek, jejichž splatnost ještě 

nenastala a 903 157,7 Kč pohledávek, které jsou skutečně v prodlení.  

Za předpokladu, že bude zachován trend inkasa po splatnosti z předchozích let, dá se 

říci, že zhruba 65%  bude vymoženo vlastními silami. Jedná se tedy přibližně o částku 587 

052,5 Kč. Zbytek, tedy 35% pohledávek z 903 157,7 Kč bude postoupeno k dalšímu 

vymáhání.  

  

4.2.1.2 Vymáhání právním zástupcem 

Může však nastat situace, kdy dlužník ani na dvě zaslané upomínky nereaguje. 

V takovéto situaci je již zcela zřejmé, že odpovědný pracovník nebude ve vymáhání úspěšný. 

Proto v tuto chvíli vymáhání vlastními silami končí a nastupuje vymáhání prostřednictvím 

právního zástupce.  

Ten zasílá klientovi poslední výzvu k zaplacení, ve které se opět odkazuje na zaslané 

upomínky. Je zde možné kromě smluvní pokuty přiúčtovat i náklady řízení. Dlužník je zde 

upozorněn na skutečnost, že v případě, že nebude úhrada provedena, bude přistoupeno 

k rozhodčímu řízení.  

V současné době firma přistoupila k paušálním platbám právnímu zástupci. Tento 

paušál činí 10 000 Kč měsíčně. 

 



 43

Pokud je přistoupeno k zaslání poslední výzvy k zaplacení, dochází k omezení 

veškerých činností dlužníku poskytovaným. Omezeno je tedy nejen poskytování služeb, ale 

dochází k omezení i činnosti servisní, reklamační a prodejní.  

 

Graf 4.2 Úspěšnost vymáhání právním zástupcem 
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 Z 35% neuhrazených pohledávek svěřených právnímu zástupci k vymáhání je jeho 

silami vymoženo zhruba 7% těchto pohledávek. Jedná se tedy o částku 63 221 Kč. K dalšímu 

vymáhání prostřednictvím rozhodčího řízení je předáno 28% neuhrazených pohledávek.  

 

4.2.1.3 Vymáhání prostřednictvím rozhodčího řízení 

V případě, že dlužník na advokátem zaslanou poslední výzvu k zaplacení nereaguje, 

nastupuje již zmiňované rozhodčí řízení. Jak bylo výše uvedeno, firma v současné době 

využívá služeb Společnosti rozhodců, s. r. o. Pokud tedy dojde na rozhodčí řízení, je vybrán 

nezávislý zástupce ze seznamu rozhodců této společnosti. V současné době je v seznamu devět 

rozhodců. 

Nutností však je zahrnutí rozhodčí doložky do všech uzavíraných smluv tak, aby byla 

jednoznačná rozhodovací pravomoc v případě výskytu sporu udělena Společnosti rozhodců. 

Vzor rozhodčí doložky je uveden v příloze č. 5. 

 

Mezi pohledávky zajištěné smlouvou s rozhodčí doložkou patří zejména pohledávky za 

telekomunikačními službami - a to datovými a hlasovými. Součástí rozhodčí doložky je i 

sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení. Veškeré tyto služby jsou poskytovány na základě 
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uzavřené písemné smlouvy. A dále jsou upraveny všeobecnými obchodními podmínkami a 

řádem telekomunikačních a datových služeb.  

Smlouvou s rozhodčí doložkou jsou zajišťovány i pohledávky z outsourcingu 

informačních systémů a technologií.  

V případě pohledávek z titulu prodeje zboží a služeb je smlouva s rozhodčí doložkou 

využívána u pravidelných odběrů zboží.  

 

Hlavní výhodou rozhodování rozhodcem je skutečnost, že se jedná o nezávislou osobu. 

Další nespornou výhodou je rychlost rozhodování sporů (zpravidla 1 - 3 měsíce). Rovněž 

náklady na rozhodčí řízení jsou ve srovnání se soudním řízením nižší. Společnost rozhodců, 

s.r.o. si účtuje poplatek za rozhodčí řízení 3,5% z hodnoty sporu bez daně z přidané hodnoty.  

 

Rozhodčí řízení realizované Společností rozhodců téměř ve všech případech končí 

vydáním platebního výměru. Dá se říci, že na základě vydaného platebního výměru je následně 

1/3 pohledávek uhrazena. Ta část, která zůstane neuhrazena je následně předána k exekuci.  

 

Graf 4.3 Úspěšnost vymáhání prostřednictvím rozhodčího řízení 
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 Jak bylo uvedeno výše, k vymáhání prostřednictvím rozhodčího řízení je postoupeno 

téměř 28% neuhrazených pohledávek. Jeho prostřednictvím dochází u 10% těchto pohledávek 

k vydání platebního rozkazu a je tedy uhrazeno 90 316 Kč. Zbylých 18% neuhrazených 

pohledávek je předáno k vymáhání prostřednictvím exekučního řízení.  
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4.2.1.4 Vymáhání prostřednictvím exekuce 

Poslední možností, kterou firma využívá k úhradě své pohledávky je exekuce na 

dlužníka.  

Exekuční řízení je zahájeno na základě podaného návrhu na nařízení exekuce. Tento 

návrh podává společnost SVT Group, a.s., která v exekučním řízení vystupuje jako oprávněný. 

Návrh zpracovává exekutorský úřad a společnosti SVT Group je následně předložen 

k podpisu.  

Nezbytnou přílohou k návrhu na nařízení exekuce je vykonatelný exekuční titul, bez 

něhož by exekuční řízení nemohlo být zahájeno. V tomto případě je exekuční titul 

představován vykonatelným rozhodčím nálezem. Tento návrh je odeslán místně příslušnému 

okresnímu soudu (dle místa bydliště povinného). Hlavní úlohou soudu v exekuci je, že 

prostřednictvím usnesení nařizuje exekuci na dlužníka. Veškeré další pravomoci jsou svěřeny 

exekutorovi. 

Nařízenou exekuci provádí exekutor prostřednictvím metod uvedených v exekučním 

řádu. Je jen na jeho rozhodnutí, které z těchto metod (popřípadě jejich kombinací) využije. 

V případě exekucí na peněžité plnění může exekutor například využít srážek ze mzdy 

povinného, prodeje movitého či nemovitého majetku a další. „Při výkonu činnosti exekutora 

jsou mu povinny třetí osoby poskytnout součinnost. Jedná se především o orgány státní správy, 

Policii České republiky, zdravotní pojišťovny, banky a další. Jejich spolupráce s exekutorem 

zvyšuje pravděpodobnost úspěšné exekuce. V opačném případě je exekutor oprávněn 

požadovat od nich požadovat úhradu za vzniklou škodu.“ 40 

Cílem celého procesu exekuce je vymoci od dlužníka to, co mu bylo v rozhodčím 

nálezu určeno, ale on tak dobrovolně neučinil. Docílit úspěšné exekuce je cílem nejen 

oprávněného, ale i exekutora. Výše odměny exekutora se totiž odvíjí od vymožené částky. 

V případě, že by se mu tedy nepodařilo dlužnou částku vymoci, nedosáhne zisku. Náklady 

řízení je povinen uhradit povinný.  

 

Prostřednictvím nařízené exekuce a využitím vhodných metod je následně díky 

exekutorovi dosaženo úhrady téměř 2/3 neuhrazené hodnoty pohledávek, což představuje 

částku 108 379 Kč. Zbylá 1/3 ( tedy 54 189 Kč) zůstane neuhrazená a je odepsána.  

 

 

 
                                                 
40 Zdroj:  http://www.exekuce.cz/o-exekucich.htm, citace z 6.4.2010 
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Graf 4.4 Úspěšnost vymáhání prostřednictvím exekuce na dlužníka 
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 Z výše uvedeného grafu vyplývá, že úhrady největšího objemu pohledávek je dosaženo 

prostřednictvím vlastních sil. Jedná se o úhradu zhruba 65% všech pohledávek po splatnosti. 

Jde tedy o způsob pro firmu neefektivnější. Svou roli zde jistě sehrávají předem přesně 

definované povinnosti jednotlivých pracovníků do procesu vymáhání pohledávky zapojených. 

Dovolím si říci, že svůj podíl na úspěšnosti vymáhání vlastními prostředky má právě delegace 

povinností mezi více pracovníků. Hlavní výhodu spatřuji v tom, že pokud se zákazníkem jedná 

postupně více osob je tak eliminována možnost ovlivňování zaměstnanců ze strany zákazníka. 

Tímto mám na mysli, že zákazník tak nemá možnost daného pracovníka „obměkčit“. Je 

nezbytné neopomínat, že pravidla jsou od toho, aby se dodržovala a platí pro všechny. 

Další nespornou výhodou vymáhání vlastními prostředky je skutečnost, že tato činnost 

je oproti ostatním spojena s nejnižšími náklady. Vymáhání patří mezi běžné pracovní 

povinnosti zaměstnanců. Firma tak nemusí vynakládat finanční prostředky, jako je tomu 

v ostatních případech. Je ale samozřejmě vhodné pracovníky úspěšné ve vymáhání patřičně 

odměnit a poskytnout jim tak motiv do budoucna. Rovněž je možné využít zainteresovanosti 

pracovníků obchodního oddělení na úhradách.  

 

V pořadí úspěšnosti druhým nejúspěšnějším zajišťovacím instrumentem je ve firmě 

SVT Group, a.s. exekuční řízení. Jak již bylo uvedeno výše, prostřednictvím exekuce je 

dosaženo úhrady 2/3 neuhrazených pohledávek. Co se nákladů na tento zajišťovací instrument 

týče, je rovněž pro firmu výhodný. Náklady na exekuční řízení hradí povinný, rovněž tak 

odměnu exekutora. Je však nutné nezapomínat na skutečnost, že exekuční řízení je možné 
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využít až ve chvíli, kdy máme vykonatelný exekuční titul - a ten získáme z předchozího 

rozhodčího řízení.  

 

Jako třetí nejúspěšnější se jeví využití rozhodčího řízení. Jeho prostřednictvím je 

dosaženo úhrady zhruba 10% neuhrazené hodnoty pohledávek. Oproti exekučnímu řízení je 

však nutno zde počítat s náklady ve výši 3,5% z hodnoty sporu, plus daň z přidané hodnoty. 

Pro využití rozhodčího řízení hovoří již několikrát zmiňovaná rychlost rozhodování sporů (1 - 

3 měsíce).  

 

I když vymáhání prostřednictvím právního zástupce je méně úspěšné jako předchozí, 

stále ještě je jeho využití pro firmu výhodné. Jeho prostřednictvím je dosaženo úhrady  

63 221 Kč, kdežto k odpisu pro nedobytnost je určena částka 54 189 Kč.  

 

4.3 Neuhrazené versus nesplatné pohledávky 

 

Jak již bylo řečeno v úvodu této kapitoly - potřeba vytvořit systém řízení pohledávek 

vzešla z rostoucího množství neuhrazených pohledávek, které bylo nutné nějakým způsobem 

začít řešit. Takto nastavený systém řízení pohledávek se začal ve firmě SVT Group, a.s. 

využívat v druhé polovině roku 2005. Stav pohledávek krátce po zavedení tohoto systému, 

k 31.12.2005, ukazuje následující tabulka.  

Problematičtější situace však nastává v roce 2007, kdy došlo meziročně k téměř 

stoprocentnímu nárůstu neuhrazených pohledávek. Rovněž v roce 2009 tento trend pokračoval. 

Nasnadě je tedy otázka, zda takto nastavený systém řízení pohledávek je nastaven vhodně?  

 

Tabulka 4.1   Stav neuhrazených pohledávek k 31.12. v jednotlivých letech 

 2005 2007 2009 

Neuhrazeno 822 164 2 026 846,60 3 010 525,59 

 

Zdroj: SVT Group, a.s. 
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Graf 4.5 Vývoj neuhrazených pohledávek v jednotlivých letech 
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Řešení je následující: v uvedené tabulce jsou uvedeny stavy neuhrazených pohledávek 

vždy k 31.12. daného roku. V těchto stavech jsou však zahrnuty i pohledávky, která nebyly 

k danému datu uhrazeny, protože jejich splatnost ještě nenastala. Jedná se o částky, které byly 

fakturovány převážně během měsíce prosince a jejich splatnost nastává až v lednu 

následujícího období. Firma však neustále poskytuje služby, prodává kancelářskou a výpočetní 

techniku, provádí outsourcing. Z tohoto důvodu, i kdybych si vybrala stavy neuhrazených 

pohledávek k jinému datu, opět by zde byly tyto dvě skupiny neuhrazených pohledávek. Pro 

lepší vypovídací schopnost systému řízení pohledávek je nutné vhodným způsobem oddělit 

pohledávky v prodlení od pohledávek neuhrazených v daném období. 

 

Dle údajů z účetnictví firmy SVT Group, a.s. představují pohledávky po splatnosti 

cca 30% z celkové hodnoty neuhrazených pohledávek. V následující tabulce jsou vidět již 

odděleně pohledávky v prodlení a pohledávky neuhrazené v daném období 

 

Tabulka 4.2 Neuhrazené, versus pohledávky v prodlení v jednotlivých letech 

 2005 2007 2009 

Neuhrazeno 575 515 1 418 792,6 2 107 367,8 

V prodlení 246 649 608 054 903 157,7 
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Graf 4.6 Grafické znázornění neuhrazených pohledávek a pohledávek v prodlení 
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 Z výše uvedené tabulky a následného grafického znázornění vyplývá, že i po odečtení 

pohledávek neuhrazených dochází k nárůstu pohledávek po splatnosti. Tento trend růstu však 

již není tak markantní, jako tomu bylo před zavedením systému řízení pohledávek. Dalo by se 

říci, že tempo růstu neuhrazených pohledávek se ustálilo.  

Je samozřejmé, že každá firma se snaží, aby všechny její pohledávky byly uhrazeny 

v termínu splatnosti. A tak každé procento neuhrazených pohledávek je pro ni škodlivé. Ale 

pokud se jí daří držet toho procento (stejně jako je tomu v SVT Group, a.s.) na stabilní, 

udržitelné míře, je to pro ni velice výhodné. Umožní ji to tak předvídat náklady spojené 

s vymáháním pohledávek pro další období. Rovněž může snadněji odhadnout finanční 

prostředky, které jí zůstanou pro případné investice do rozvoje.  

Prostřednictvím použitých prostředků k zajištění i vhodně nastaveného systému řízení 

pohledávek se firmě SVT Group, a.s. daří dlouhodobě dosahovat úspěchů při vymáhání 

pohledávek v prodlení. Z 30% pohledávek v prodlení na konci období je následně jen téměř 

6% určeno k odpisu pro nedobytnost.  

 

Na neuhrazené pohledávky v posledních letech může mít výrazný vliv i zhoršená 

platební morálka klientů v důsledku všudypřítomné finanční krize. Ta zřejmě ani tak neovlivní 

firmy, ale troufám si říci, že v případě domácností by tomu tak mohlo být.  
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4.4 Zajišťovací instrumenty využité ve firmě 

 

Výše jsem uvedla systém řízení pohledávek tak, jak ho má nastavený firma SVT 

Group, a.s. Byly zde podrobně rozebrány a analyzovány jednotlivé ve firmě využité 

zajišťovací instrumenty, jakož i nastavená pravidla a povinnosti odpovědných zaměstnanců.  

Nyní ještě něco málo k nástrojům preventivního zajištění, které firma využívá. V další 

části se potom zaměřím na ty, které nevyužívá a objasním proč tomu tak je. 

 

Tabulka 4.3 Přehled instrumentů využitých a nevyužitých ve firmě  

  

Instrument Využívá Nevyužívá 

Rozhodčí doložka X  

Exekutorský zápis X  

Notářský zápis X  

Směnka X  

Zápočet X  

Postoupení  X 

Zálohové platby  X 

Pojištění  X 

Zástavní právo  X 

Ručení  X 

Bankovní záruka  X 

Dokumentární akreditiv  X 

Dokumentární inkaso  X 

Faktoring  X 

Forfaiting  X 

 

 

4.4.1 Zápočet 
 

Zápočet je prováděn na základě uzavřené dohody o zápočtu. Přičemž se využívá 

především dohoda dvoustranná. V praxi je sice možné uplatnit i zápočet jednostranný, této 

možnosti však firma nevyužívá. 



 51

V současné době využívá SVT Group, a.s. zápočtu s nedalekým Casinem Bonver, 

kterému firma provozuje telefonní linky. Zaměstnanci SVT Group pak již zmíněné Casino 

využívají ke stravování. Během měsíce jsou tyto služby na obou stranách řádně fakturovány, 

na konci každého měsíce dochází po odsouhlasení ředitelem SVT Group, a.s. k zápočtu 

vzájemných pohledávek.  

Metoda zápočtu byla v minulosti využita i při spolupráci s Rádiem Čas. Firma tak za 

prodanou výpočetní techniku získala od tohoto rádia reklamu v rozhlasovém vysílání.  

 

4.4.2 Pohledávky zajištěné směnkou 

 
Směnka jako nástroj preventivního zajištění byla v minulosti využívána především u 

pohledávek, které nebyly podloženy uzavřenou smlouvou v písemné formě. V těchto 

případech pak firma využila směnky avalované na rodné číslo dlužníka. Jednalo se tedy o 

směnku vlastní s bezprostředním závazkem dlužníka.  

 

4.5 Zajišťovací instrumenty ve firmě nevyužité 

 

Výše jsem uvedla způsoby zajištění, které se firmě jevily jako efektivní, proto je při 

zajištění svých pohledávek využívá. Nyní ale k těm instrumentům, které firma nevyužívá. 

Rovněž provedu nástin skutečnosti, proč tomu tak je.  

 

4.5.1 Zálohové platby 

 
V praxi jsou zálohové platby velmi oblíbené, protože jejich prostřednictvím dosahuje 

firma úhrady své pohledávky ještě před vydáním zboží či poskytnutím služby. Záloha se 

zpravidla pohybuje okolo 70% z hodnoty pohledávky. 

 I když jistota zaplacení je velice vysoká, přesto firma SVT Group, a.s. tento nástroj 

preventivního zajištění v současné době nevyužívá. V minulosti firma zálohové platby jako 

nástroje preventivního zajištění využívala, avšak setkala se s výraznou vlnou nevole ze strany 

zákazníků. Proto od toho nástroje zajištění firma ustoupila.  
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4.5.2 Pojištění 

 
Možnosti pojistit si svou pohledávku firma rovněž nevyužívá. Tentokrát je však důvod 

zcela jednoznačný - podmínkou pro pojištění u některé z pojišťovacích kanceláří je, že na obou 

stranách se musí jednat o podnikatele. A to v případě, kdy zákazníky SVT Group, a.s. jsou 

převážně domácnosti, není možné. 

Další nesporným důvodem jsou vyšší náklady na pojištění - zhruba 5% z hodnoty 

pohledávky.  

Využít možnosti pojištění je proto výhodnější pro pohledávky vyšší hodnoty. A také 

pro pohledávky za zahraničním obchodním partnerem či pro pohledávky, kdy mezi vznikem 

pohledávky a jejich úhradou nastává časovou prodleva. 

 

4.5.3 Postoupení 
 

Postoupení  je využíváno v ojedinělých případech. K postoupení pohledávky firma 

přistupuje pouze v případech, kdy její dlužník z nějakých důvodů ukončil svou podnikatelskou 

činnost - v případě, že se jedná o klienta z řad podnikatelů (převážně se jedná o menší s.r.o.). 

K těmto situacím dochází v horizontu několika let, nejedná se o pravidelně využívaný 

zajišťovací instrument.  

 

4.5.4 Zástavní právo 

 
Ačkoli se jedná o jeden z často využívaných nástrojů, firma této možnosti zajištění 

nevyužívá. Hlavním důvodem je skutečnost, že pro využití zástavního práva se předpokládá 

výše pohledávky 70 000 Kč a více. Vzhledem ke skutečnosti, že pohledávky takovéto hodnoty 

jsou ve firmě účtovány jen velmi zřídka, je využití zástavního práva neefektivní. 

V minulosti sice došlo k několika případům, kdy bylo využito soudcovského 

zástavního práva k nemovitostem, ale jedná se o naprosto ojedinělé případy.   

Náklady se zástavním právem související se odhadují zhruba na 3 - 4 % z nominální 

hodnoty pohledávky. Náklady se přitom rozumí - zápis zástavního práva do Rejstříku zástav, 

výmaz zástavního práva z Rejstříku zástav, a další platby notáři.41 

 

 
                                                 
41 VOZŇÁKOVÁ, I.; Efektivní řízení pohledávek. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2004. 122 s. ISBN 80-247-

0770-5. 
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4.5.5 Ručení, bankovní záruka 

 
Ručení představuje právní vztah mezi věřitelem a třetí osobou, která se zavazuje 

uhradit dlužníkovu pohledávku v případě, že on ji neuhradí.  

Oproti klasickému ručení nemusí věřitel v případě využití bankovní záruky čekat na 

plnění od dlužníka, ale může se obrátit s žádostí o plnění přímo na banku, která se k plnění 

zavázala v záruční listině.  

 Vzhledem k výrazným nákladům spojeným s bankovní zárukou, je její využití vhodné 

především u pohledávek vyšší hodnoty. Pro ilustraci uvádím výčet některých poplatků 

s bankovní zárukou související v tabulce č. 4.4. Jak se tyto poplatky mohou v jednotlivých 

bankách lišit je vidět na porovnání poplatků České spořitelny (ČS)  a Československé 

obchodní banky (ČSOB).  

 
Tabulka 4.4 Poplatky související s bankovní zárukou 
 
Text Cena v Kč u ČS Cena v Kč u ČSOB 
Posouzení a vyhodnocení 
žádosti o záruku 

individuálně 0,3%, min. 2 000,- 

Vystavení záruční listiny individuálně, min.  5 000,- 
5 000,- + závazková odměna 
p.a. dle míry úvěrového 
rizika 

Poskytnutí záruky (odměna 
za rok) 

individuálně, min. 5 000,- 0,5% ze záruky, min. 5 000,-  

Uplatnění záruky 3 000,- 1 500,- 
 

Zdroj: Sazebníky České spořitelny a ČSOB 
 

Vzhledem ke skutečnosti, že klienti společnosti SVT Group, a.s. jsou výhradně 

z tuzemska, firma nevyužívá zajišťovacích instrumentů typických pro zahraniční obchod. Mezi 

zajišťovací instrumenty využívané převážně v zahraničním obchodě patří dokumentární 

akreditiv, dokumentární inkaso, faktoring a forfaiting.  

V rámci rozvoje společnosti však vedení firmy zvažuje možnost rozšířit svou působnost 

i na Slovenskou republiku. A to prostřednictvím e-shopu.  
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5 Závěr 

Diplomová práce byla zaměřená na problematiku řízení pohledávek - od jejich vzniku, 

přes preventivní zajištění až po zajištění již neuhrazených pohledávek. Cílem však nebylo 

vytvořit „kuchařku“ obecně využitelnou pro jakoukoli firmu, podle které by postupovala. 

Naopak, cílem bylo analyzovat výhodnost zajišťovacích instrumentů využitých ve vybrané 

firmě. Avšak systém řízení pohledávek tak, jak ho má tato firma nastavený nemusí být funkční 

a efektivní pro jiné firmy. Z toho důvodu byla tato diplomová práce zaměřená na vytvoření 

uceleného pohledu na problematiku pohledávek.  

 

Na počátku obchodního vztahu stojí dvě strany: kupující a prodávající. Prodávající své 

možnosti zná, je však nutné poznat obchodního partnera (a to nejlépe ještě před uzavřením 

smlouvy). Způsoby, jakými lze získat potřebné informace byly popsány v druhé kapitole. 

Rovněž tak i činnosti následné, kterými zajisté jsou: uzavření smlouvy (samozřejmě v písemné 

formě), jakož i rozhodování o nástrojích preventivního zajištění. Každý uvědomělý podnikatel 

by neměl zapomínat na skutečnost, že pohledávkou je třeba se zaobírat již v okamžiku jejího 

vzniku. Jakožto nástroje preventivního zajištění je možné využít zálohových plateb, pojištění, 

zástavního práva, ručení, bankovní záruky a další uvedených v druhé kapitole.  

I zde je nutné mít na paměti, že méně je někdy více. Není účelem využívat všech 

možností, které k zajištění své pohledávky máme; vynaložit na ně nemalé finanční prostředky. 

Naopak, cílem je efektivní nastavení systému řízení pohledávek. A to tak, aby jeho 

prostřednictvím bylo dosaženo řádného a včasného inkasa. 

 

Úskalí spojená s tvorbou tohoto systému byly popsány ve čtvrté části na příkladu 

konkrétní firmy. Systém řízení pohledávek však představuje nejen soubor pravidel, povinností, 

ale (a to především) zde hlavní roli hrají zajišťovací instrumenty pomocí níž je dosahováno 

cíle tohoto systému.  

Ve vybrané firmě je k zajištění využíváno především: rozhodčí doložky, exekutorského 

zápisu, zápočtu, směnky. Je však možné využít i jiných (ve firmě však nevyužitých 

zajišťovacích instrumentů), a to: zálohových plateb, postoupení, zástavního práva, ručení, 

dokumentárního inkasa či akreditivu, faktoringu, forfaitingu a dalších uvedených ve třetí části.  

Neopomenutelné v otázce pohledávek je však i daňové hledisko, které bylo včleněno do 

třetí části. Zde byly uvedeny možnosti odpisu pohledávek (ať již jednorázového či 

postupného). A dále možnost tvorby opravných položek k pohledávkám.  
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Dílčího cíle této práce, tedy porovnání výhodnosti jednotlivých zajišťovacích 

instrumentů bylo dosaženo ve čtvrté části. Dle nastaveného systému řízení pohledávek ve 

vybrané firmě se jeví jako nejvýhodnější vymáhání vlastními silami, které firmě přináší 

úhradu téměř 65% neuhrazených pohledávek (tj. 587 052,5 Kč). Úspěšnost tohoto 

zajišťovacího instrumentu pramení z přesně definovaných pravidel a povinností jednotlivých, 

do procesu vymáhání zapojených, pracovníků.  

V pořadí druhým nejúspěšnějším zajišťovacím instrumentem je ve firmě exekuční 

řízení. Jeho prostřednictvím je dosaženo úhrady 12% neuhrazených pohledávek, tedy 108 379 

Kč. Dále je rozhodčí řízení, které přináší úhradu 10% neuhrazených pohledávek, tedy 90 316 

Kč. Prostřednictvím rozhodčího řízení je získán platební výměr, který představuje exekuční 

titul nezbytný pro exekuční řízení.  

Neopomenutelnou úlohu v celém procesu vymáhání představuje vymáhání 

prostřednictvím právního zástupce. Jeho úsilím se dosaženo úhrady 7% neuhrazených 

pohledávek, tedy 63 221 Kč.  

 

Takto nastavený systém řízení pohledávek funguje ve firmě již pátým rokem. O jeho 

vhodném nastavení a úspěšnosti ve vymáhání svědčí skutečnost, že jeho prostřednictvím je 

vymoženo téměř 94% neuhrazených pohledávek a jen 6% je určeno k odpisu.  
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Citace z 22.11.2009. Dostupný na www: 

http://pda.financninoviny.cz/archiv/index_view.php?id=14331. 

 

d) Zákony, vyhlášky 

1. Zákon č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

2. Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů 

3. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ze znění pozdějších předpisů 

4. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  

5. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů 

6. Zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů 

7. Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů  

8. Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

9. Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 

předpisů  

10. zákon č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů  

 

 

 

 

 



 

Seznam zkratek 

ObčZ  Občanský zákoník 

ObchZ  Obchodní zákoník 

ZoÚ  zákon o účetnictví 

ZoDP  zákon o daních z příjmů 

ZoR  zákon o rezervách 

ZRŘ  zákon o rozhodčím řízení 

OSŘ  občanský soudní řád 

EŘ  exekuční řád 

č.   číslo 

Kč  korun českých 

§   paragraf 

%   procenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Prohlášení o využití výsledků diplomové (bakalářské) práce 
 
 

Prohlašuji, že 
 

- byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že na mou diplomovou (bakalářskou) práci se plně vztahuje 
zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a 
náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní 
dílo, 

- beru na vědomí, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-
TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou (bakalářskou) práci užít (§ 
35 odst. 3), 

- souhlasím s tím, že jeden výtisk diplomové (bakalářské) práce bude uložen v Ústřední 
knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uložen u vedoucího 
diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s tím, že údaje o diplomové (bakalářské) práci, 
obsažené v Záznamu o závěrečné práci, umístěném v příloze mé diplomové (bakalářské) 
práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO, 

- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 
s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou (bakalářskou) práci nebo poskytnout licenci 
k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě 
ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na 
vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 
 
V Ostravě dne ……………….. 
 

      ……………………………………………….. 
                        Renáta Neuschlová 
 
 
Adresa trvalého pobytu studenta: 
 
Hájenka 385, 768 11  Chropyně 
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Příloha č. 1 

Vzor kupní smlouvy s rozhodčí doložkou dle Obchodního zákoníku 

 

I. Smluvní strany 
Kupující:  
identifikace, IČ, DIČ, bankovní spojení, osoba oprávněná jednat 
 
Prodávající :  
identifikace, IČ, DIČ, bankovní spojení, osoba oprávněná jednat 
 

II. Předmět plnění 
 
- přesně vymezený druh zboží, provedení apod., zboží by mělo být určeno tak, aby bylo ze 

smlouvy zřejmé, čím se odlišuje od obdobného zboží ( výrobní číslo, barva, vlastnosti) 
- kvantitativní výčet zboží, stanovený počet kusů nebo s možností přibližně dohodnutého 

počtu, který bude upřesněn do určitého data a již lze dohodnout sankce v případě, že 
oprávněná strana přesný počet kusů zboží do stanovené doby nesdělí 

 
III. Kupní cena 

 
1. Cena je stanovena ve výši …….Kč (pozor na údaj o  ceně za dopravu; cena za dopravu 

může být zahrnuta v kupní ceně nebo nemusí – záleží na dohodě stran) + údaj o DPH ( buď 
cena včetně nebo cena + DPH)    nebo 

2. Smluvní strany se zavazují dohodnout cenu nejpozději do….,přičemž pokládají tuto 
smlouvu za uzavřenou i bez dohody o ceně      nebo 

3. Smluvní strany se dohodly na následující cenové doložce…….. 
 

IV. Doba plnění 
 
1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v této smlouvě v době od ….do…, před takto 

stanovenou dobou může prodávající dodat zboží jen po předchozím písemném souhlasu 
kupujícího.  nebo 

2. Prodávající dodá zboží do 10ti dnů od doručení písemné výzvy kupujícího.   nebo 
3. Prodávající bude dodávat zboží postupně v těchto termínech :…….  
  

V. Všeobecné dodací podmínky 
 
1. Zboží bude dodáno jeho připravením převzetí a jeho převzetím kupujícím  v (místo a přesná 

adresa plnění).   nebo 
2. Zboží bude dodáno jeho předáním k přepravě v……pro kupujícího. nebo 
3. Zboží bude dodáno jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. 
4. Přechod vlastnictví ke zboží 

a) kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od prodávajícího; převzetí  bude 
prokázáno podpisem a datem na průvodním dokladu    nebo 

b) kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho převzetím od dopravce v….  nebo 
c) kupující nabývá vlastnictví ke zboží jeho předáním prodávajícím prvnímu dopravci 

k přepravě pro kupujícího 
 
 



  

5. Zaplacení kupní ceny 
- prodávající je oprávněn fakturovat kupní cenu až po dodání zboží a fakturu vystaví do 

………..dnů po dodání zboží 
- faktura musí obsahovat : označení faktury a její číslo, firmu(= obchodní jméno) a  
sídlo obou smluvních stran, uvedení množství dodaného zboží a den jeho dodání, bankovní 

spojení obou smluvních stran, cenu dodaného zboží, fakturovanou částku, údaj o 
splatnosti faktury 

- kupující je povinen zaplatit fakturu do ….dnů od jejího doručení 
- kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávné  cenové 

údaje nebo neobsahuje některou z dohodnutých náležitostí  
6. Podstatné porušení smlouvy 

Smluvní strany považují za podstatné porušení smlouvy nedodání zboží ani do…dnů po 
uplynutí dodací lhůty; nedodání náhradního zboží podle záručních podmínek do….dnů po 
vrácení vadného zboží. 

 
VI. Záruka 

 
1. Prodávající prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti zboží podle záručních podmínek, 

které jsou přílohou této smlouvy, a to po dobu…….nebo 
2. Prodávající předá kupujícímu záruční podmínky nejpozději při dodání zboží. 
 

VII. Smluvní pokuta, úroky z prodlení 
 
1. Pokud nedodá prodávající zboží ani do…dnů po uplynutí dodací lhůty, zaplatí kupujícímu 

smluvní pokutu ve výši…..Kč; zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok kupujícího na 
náhradu škody v částce převyšující zaplacenou smluvní pokutu. 

2. Pokud kupující nezaplatí kupní cenu stanovenou v této smlouvě včas (dle podmínek této 
smlouvy), je povinen zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši….% z nezaplacené 
částky. 

 
VIII. Záv ěrečná ustanovení 

 
1. Tato smlouva může být měněna nebo doplněna jen v písemné formě číslovaných dodatků 
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, oba s platností originálu s tím, že podpisy 

oprávněných zástupců smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. 
3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy 

nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře 
České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi 
rozhodci. (nebo alternativa – „jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího 
soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky“.). 
Strany se zavazují splnit povinnost uloženou jim rozhodčím nálezem.  

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně,  nikoli v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek,  toto stvrzují svými podpisy.  

5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
 
 
 
Přílohy : 
 



  

V ………….dne……………. 
 
 
 
 
 
 
  .............................................   ...............................................  
                       prodávající                                                                        kupující42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
42 http://www.soud.cz/index.php?url=cz_download.php 



  

Příloha č. 2  

Vzor směnky vlastní 

 

V Přerově dne 30. března 2010 

 

Za tuto směnku zaplatím dne 15. června 2010 na řad Františka Nováka, bytem Palackého 24, 

Přerov, směnečnou sumu ve výši 30 000 Kč. 

 

Splatno v Přerově u Františka Nováka, bytem Palackého 24. 

 

Marie Hluší 

 

 

Vzor směnky cizí 

 

V Přerově dne 30. března 2010 

 

Za tuto směnku zaplaťte bez protestu dne 15. června 2010 na řad Františka Nováka, bytem 

Palackého 24, Přerov, směnečnou sumu ve výši 30 000 Kč. 

 

Splatno v Přerově u Františka Nováka, bytem Palackého 24. 

 

Marie Hluší 

 

Směnku přijímám: Albert Slepý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Příloha č. 3 

Vzor uznání závazku 

 

KLM, s.r.o.,  

se sídlem Třešňová 45, 754 24 Přerov 

IČ 12345678 

(dále jen „věřitel“) 

 

a  

 

ABC, s.r.o.,  

se sídlem Palackého 46, 75č 24 Přerov 

IČ 87654321 

(dále jen „dlužník“) 

I. 

Ke dni podpisu této dohody o uznání závazku dluží dlužník věřiteli částku 97 000 Kč bez 

příslušenství a to za dodávku služeb dle faktury č. 345 splatnou dne 5. června 2009. Dlužník 

tímto uznává výše uvedený závazek co do důvodu i výše a zavazuje se jej zaplatit do 30. dubna 

2010.  

II. 

Tato dohoda je uzavřena v písemné formě, a proto i její případné dodatky nebo změny jsou 

přípustné pouze v písemné podobě. 

 

Svým podpisem účastníci této dohody prohlašují, že se s obsahem dohody seznámili a souhlasí 

s jejím obsahem.  

 

Dohoda o uznání závazku nabývá účinnosti dnem jejího podpisu účastníky. 

 

V Přerově dne 12. dubna 2010  

 

……………………                                                                        …………………….. 

KLM, s.r.o.                                                                                       ABC, s.r.o. 

 

 



  

Příloha č. 4 

Vzor návrhu na nařízení exekuce 

Oprávněný: XXL, s.r.o., se sídlem Nová 65, Olomouc 

                    IČO: 65432178 

                    v zastoupení Ing. Jan Vomáčka 

 

Povinný: Karel Starý, bytem Třešňová 14, Mohelnice 

 

Na základě exekučního titulu (např. platební rozkaz), byla povinnému uložena povinnost 

spočívající v zaplacení pohledávky ve výši s příslušenstvím 14 000 Kč.  

Do dne podání návrhu však povinný dobrovolně nesplnil ani část výše uvedené povinnosti 

podle výše uvedeného exekučního titulu.  

 

S ohledem na shora uvedené navrhuji, aby soud usnesením nařídil exekuci na základě 

exekučního titulu. Cílem exekuce je vymoci od povinného dlužnou pohledávku ve výši 14 000 

Kč s příslušenstvím a rovněž vymoci náklady na provedení exekuce . 

 

Provedením exekuce se pověřuje soudní exekutor JUDr. Alois Vrána se sídlem Exekutorský 

úřad v Olomouci, Bojovníků 65/3, 765 12 Olomouc. 

 

 

 

Přílohy: úředně ověřená kopie exekučního titulu 

              plná moc 

 

 

V Olomouci, dne 23. března 2010  

 

 

…………………………….. 

XXL, s.r.o. 

v zastoupení Ing. Jan Vomáčka 

 

 



  

Příloha č. 5 

Rozhod čí doložka 
 

Smluvní strany se dohodly, že veškeré majetkové spory, které by v budoucnu vznikly z této 
smlouvy, jakož i spory, které vzniknou v souvislosti s touto smlouvou, a to i v případě, že tato smlouva 
bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno (dále jen spory), budou rozhodovány v rozhodčím 
řízení v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. 

Strany se dohodly, že spor bude rozhodovat rozhodce jmenovaný statutárním orgánem 
Společnosti rozhodců s.r.o., IČ 26816113 a vybraný z řad advokátů zapsaných v seznamu vedeném 
Českou advokátní komorou.  

V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., se smluvní strany dohodly, že 
spor bude rozhodován bez ústního jednání, na základě písemných důkazů předložených stranami. 
Nebude-li však rozhodce písemné materiály považovat za dostačující, je oprávněn ústní jednání 
nařídit. Dále se smluvní strany dohodly, že rozhodci bude uhrazen poplatek za rozhodčí řízení ve výši 
3,5% + DPH z hodnoty sporu. Rozhodce zašle žalobu s výzvou k vyjádření žalovanému, který je 
povinen se vyjádřit do 10 dnů od doručení výzvy a spolu s vyjádřením předložit důkazy na podporu 
svých tvrzení. Smluvní strany výslovně pověřují rozhodce, že spor může rozhodnout podle zásad 
spravedlnosti.  

Dále se smluvní strany dohodly, že doručování v rámci smluvního vztahu a v rozhodčím řízení 
se řídí příslušnými ustanoveními o.s.ř. a provádí se u podnikající fyzické osoby na adresu místa 
podnikání, u právnické osoby na adresu sídla zapsanou v příslušném rejstříku a u nepodnikající fyzické 
osoby na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, když na tuto adresu nepodnikající fyzická osoba 
výslovně požaduje doručování zásilek jak druhou smluvní stranou, tak také rozhodcem dle ust. § 46a 
odst. 2 o.s.ř. 43 
 

                                                 
43 http://www.spolecnost-rozhodcu.cz/dolozky.html 


