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ABSTRAKT 
P�edložená diplomová práce se zam��uje na �ízení pohledávek s d�razem 

na pohledávky po splatnosti. Cílem práce je zmapování �ízení pohledávek zejména 

z obchodních vztah� v akciové spole�nosti od jejich vzniku p�es kontrolu, zajišt�ní, 

až po úhradu �i �ešení problému s nedobytností. Teoretická �ást diplomové práce obsahuje 

vymezení pojmu pohledávky p�edevším z právního a ú�etního hlediska. Taktéž �ízení 

pohledávek po splatnosti, zajiš�ovací instrumenty a proces evidence jako sou�ásti finan�ního 

�ízení nejsou opomenuty. Praktická �ást diplomové práce podává v�rný obraz monitorování 

pohledávek v konkrétní obchodní spole�nosti Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Úvod je zam��en 

na všeobecnou charakteristiku spole�nosti, další kapitoly práce jsou v�novány analýze 

jednotlivých skupin pohledávek, které spole�nost eviduje, jejich sou�asnému zajišt�ní 

a v�bec aktuálnímu stavu �ízení pohledávek v rámci spole�nosti v�etn� odpis� a opravných 

položek. Praktická �ást je zakon�ena návrhem konkrétních doporu�ení na zm�nu systému 

�ízení pohledávek ve sledované spole�nosti s d�razem na prevenci vzniku nedobytných 

pohledávek. 

Klí�ová slova: pohledávky, nedobytné pohledávky, po splatnosti, prevence, 

finan�ní �ízení, zajiš�ovací instrumenty, odpisy, opravné položky 
 

ABSTRACT 
The introduced diploma thesis aims at management of receivables focused on 

receivables after maturity. The goal of this thesis is surveying of receivable´s controlling 

especially trade receivables from their beginning through controll, prevention to payment or 

possible solution of problems with uncollectible debts within the joint stock company. The 

theoretical part of the diploma thesis contains delimitation of receivables as a subject 

especially from legal and accounting point of view. As well the management of receivables 

after maturity, prevention and protective instruments and process of evidence as a part of the 

financial management have not been missed out. The practical part of the diploma thesis 

reports an authentic image of receivables monitoring within the concrete trade company 

Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. The introduction intents on general characteristics of the 

company, further chapters are devoted to the analysis of particular receivable´s groups, that 

are recorded by the company, to their actual assurance and current status of their 

management at all, incl. depreciation and adjustments. The practical part is closed by the 

proposed concrete recommendations how the company management could change the 

treatmentof receivables with focus especially on bad debts prevention.  

Keywords: receivables, uncollectible debts/bad debts, after maturity, prevention, 

financial management, security instruments, depreciation, adjustments 
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1. ÚVOD 

 Efektivní �ízení pohledávek je velmi d�ležitým p�edpokladem finan�ního 

zdraví každého podniku. P�edstavuje „hlavní ventil“ pro pen�žní toky, které plynou do 

podniku. V prost�edí p�etrvávající ekonomické nejistoty je proto pro podniky nezbytné 

neustále vyhodnocovat, zda objem kapitálu, který je vázán v pohledávkách, a riziko 

nepln�ní ze strany klient� jsou udržovány na optimální úrovni. To platí pro všechny 

spole�nosti, zejména však pro ty, které jsou pod ur�itým tlakem, nedosahují 

p�edpokládané výkonnosti nebo se odchýlí od plánu. 

P�edm�tem �ízení pohledávek se rozumí cílev�domá �innost podniku, která 

za�íná již prevencí p�ed vznikem pohledávky, jejím monitorováním, evidencí a kon�í 

v optimálním p�ípad� její úhradou, pop�. naopak jejím vymáháním. Pohledávky lze 

sledovat z hlediska jejich objemu, struktury, �asu, vývoje, rentability, rovnom�rnosti �i 

nerovnom�rnosti, doby splácení (inkasní lh�ta, likvidita), subjektu a rizika (platební 

neschopnost, spekulace, pokles odbytu). V procesu �ízení pohledávek by m�ly být 

jasn� rozd�leny kompetence uvnit� firmy a d�sledn� dodržována stanovená pravidla. 

Spln�ní závazk� si m�že každý podnikatelský subjekt zajistit pomocí tzv. 

zajiš�ovacích instrument�, které jsou upravovány ob�anským i obchodním 

zákoníkem. T�chto instrument� je celá �ada, nap�. záloha, zástavní právo, smluvní 

pokuta, ru�ení atd. Jsou-li ujednány ve smlouv�, výrazn� minimalizují riziko vzniku 

pohledávek po lh�t� splatnosti nebo alespo� snižují jejich výši. Je však t�eba 

p�edeslat, že sebelepší a právn� výborné zajišt�ní pohledávek nedává v��iteli 

stoprocentní záruku, že jeho pohledávky budou v dob� splatnosti skute�n� 

uspokojeny. 

Stane-li se pohledávka i p�es veškerá tato opat�ení pohledávkou po lh�t� 

splatnosti, musí se dodavatel vyrovnávat nejenom s finan�ní újmou, ale 

i s p�ípadnými administrativními úkony a náklady na její vymáhání (upomínky, soudní 

výlohy apod.). Je také nezbytné mít na pam�ti, že úsp�šnost vymožení pohledávky 

klesá po lh�t� splatnosti pom�rn� prudce.  

Cílem mé práce je zmapování �ízení pohledávek po splatnosti v konkrétní 

spole�nosti s d�razem na prevenci vzniku nedobytných pohledávek. Ráda bych se 

zam��ila p�edevším na pohledávky z obchodních vztah� od jejich vzniku p�es 

kontrolu a zajišt�ní až po úhradu �i �ešení problém� s nedobytností, sou�asn� uvedu 

i souhrnnou analýzu vývoje pohledávek v rámci firmy. Teoretická �ást se zabývá 
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vymezením pojmu a charakteristikou pohledávek v�etn� možností jejich zajišt�ní 

a snížením dopadu pohledávek po splatnosti na pen�žní toky firmy. Praktická �ást 

má podávat v�rný obraz monitorování pohledávek ve vybrané spole�nosti, 

poskytnout p�ehled a interpretaci o vývoji a zm�nách pohledávek za p�edchozí 

období a v neposlední �ad� vytvo�it produkt pro evidenci pohledávek po splatnosti. 

Nedílnou sou�ástí je také informovat o praktikách a možnostech zajišt�ní a vymáhání 

pohledávek po lh�t� splatnosti ve vybraném podniku. 
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2. TEORETICKÁ �ÁST 

2.1 Obecné vymezení pohledávek 

Pod pojmem pohledávky si lze p�edstavit rozmanité formy aktiv podnik� 

a podle toho je možné je r�zn� �lenit, klasifikovat i t�ídit. Kvantitativn� i kvalitativn� 

rozhodující jsou pohledávky z obchodního styku. 

 

2.1.1 Charakteristika pohledávek z právního hlediska 

Pojem pohledávka je v právu chápán jako právo, které vzniká jednomu 

ú�astníku v��i druhému ú�astníku. Obsahem práva je vyžadovat ur�ité p�esn� 

vymezené pln�ní, a to z ur�itého právního d�vodu. Ú�astníky tohoto právního vztahu 

nazýváme v��itel (právo na pln�ní) a dlužník (povinnost splnit sv�j závazek).Tyto 

závazkové vztahy jsou upraveny § 488 ob�anského zákoníku, který �íká, že 

závazkovým vztahem je právní vztah, ze kterého v��iteli vzniká právo na pln�ní 

(pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost (závazek). [16] 

D�vod� vzniku pohledávky je celá �ada. Obecné d�vody vzniku pohledávky 

pro ob�anskoprávní i obchodn�právní vztah nalezneme v ustanovení § 489 

ob�anského zákoníku. Podle tohoto ustanovení pohledávky vznikají z právních 

úkon�, zejména ze smluv, jakož i ze zp�sobené škody, bezd�vodného obohacení 

nebo z jiných skute�ností uvedených v zákon�. Nej�ast�jším d�vodem je vznik 

právního vztahu na základ� smlouvy. Smlouva je dvoustranný i vícestranný právní 

úkon, kdy v��itel má na jedné stran� právo od dlužníka obdržet ur�ité pln�ní 

a dlužník má povinnost v��i v��iteli mu toto pln�ní poskytnout. Pln�ní m�že mít 

podobu pen�žitou i nepen�žitou. Pohledávka musí být splatná neboli dosp�lá. Pokud 

je pohledávka splatná, vzniká dlužníkovi povinnost tuto pohledávku uspokojit. [5] 

  

2.1.2 Charakteristika pohledávek z ú�etního hlediska 

Pohledávky p�edstavují práva, resp. nároky podnik� v��i jiným subjekt�m 

na p�íjem pen�žních prost�edk�, pop�. v�cná pln�ní od t�chto subjekt�. 

Pohledávky vznikají z r�zných d�vod�, zejména: 

� Z obchodních vztah�, tj. z dodávek výrobk�, zboží, provád�ných výkon�, prací 

a služeb, pokud odb�ratel tyto výkony platí s �asovým odstupem po jejich 

uskute�n�ní. Kvalitativn� významnými jsou i pohledávky uvnit� skupiny podnik�. 
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Pohledávky vznikají p�i obchodních vztazích i v��i dodavatel�m p�i placení 

p�edem �i poskytování záloh na dodávky zboží. 

� Z ostatních d�vod�. Vznikají jako nároky na vrácení dan�, z p�j�ek 

zam�stnanc�m aj. subjekt�m, jako nároky na splacení kapitálu spole�níky �i 

nároky na úhradu ztrát spole�níky. N�které vznikají ze zákona, soudních 

rozhodnutí. Vznikají nebo se prodlužuje doba jejich trvání porušováním 

ekonomicko-finan�ních, právních aj. norem. [4,12] 

 

2.1.3 Klasifikace pohledávek  

Pohledávky jsou zejména rozlišovány [15]: 

A) Z hlediska �asu: 

a) krátkodobé – pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je ú�etní záv�rka 

sestavena, mají dobu splatnosti jeden rok a kratší, 

b) dlouhodobé – pohledávky, které v okamžiku, ke kterému je ú�etní záv�rka 

sestavena, mají dobu splatnosti delší než jeden rok, a odloženou da�ovou 

pohledávku. 

B) Z hlediska ú�elu: 

a) pohledávky z obchodních vztah�, 

b) pohledávky ke spole�ník�m a ú�astník�m sdružení, 

c) pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem, 

d) pohledávky v podnicích s podstatným vlivem, 

e) sociální zabezpe�ení, 

f) da�ové pohledávky a dotace, 

g) ostatní pohledávky. 

 

2.1.4 Oce�ování pohledávek z obchodních vztah� 

Ú�etní jednotky oce�ují pohledávky: 

a) k okamžiku uskute�n�ní ú�etního p�ípadu (nap�. k okamžiku vzniku pohledávky 

nebo k okamžiku nabytí pohledávky postoupením), 

b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k n�muž se sestavuje ú�etní 

záv�rka. 

Výše uvedené ocen�ní je ú�etní jednotka povinna zaznamenat v ú�etních 

knihách a následn� zobrazit v rozvaze. 
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Oce�ování pohledávek je upraveno v zákon� o ú�etnictví. Pohledávky se 

oce�ují p�i jejich vzniku jmenovitou hodnotou. Ocen�ní jmenovitou hodnotou se 

vztahuje k ocen�ní pohledávek z klasických obchodních, finan�ních a jiných vztah�. 

Odlišn� musíme ocenit pohledávky odkoupené od jiných osob, tj. fyzických nebo 

právnických osob. Tyto pohledávky se obvykle odkupují za ceny výrazn� nižší než je 

jmenovitá hodnota a je nutné je ocenit jejich po�izovací cenou. Sou�ástí po�izovací 

ceny jsou p�ímé náklady související s po�ízením. Mezi tyto náklady pat�í nap�íklad 

náklady na znalecké ocen�ní nakupovaných pohledávek, odm�ny právník�m nebo 

provize.  

 

Cizí m�ny 

Jestliže máme pohledávku, která je prioritn� vyjád�ena v cizí m�n�, musí být 

p�ed zaú�továním p�evedena na korunovou hodnotu. 

Zde je nutné, aby ú�etní jednotka m�la vnit�ním p�edpisem stanoveno, jaký 

kurz bude k tomuto ú�elu používat. 

V souladu se zákonem o ú�etnictví se m�že jednat o: 

� aktuální denní kurz �NB nebo 

� pevný kurz stanovený ú�etní jednotkou, a to ve vazb� na kurz �NB. 

K tomuto ú�elu je dále nutné stanovit tzv. okamžik uskute�n�ní ú�etního 

p�ípadu. Podle �eského ú�etního standardu �. 001-Ú�ty a zásady ú�tování 

na ú�tech lze za okamžik uskute�n�ní ú�etního p�ípadu považovat u dodavatele: 

� den spln�ní dodávky nebo 

� den vystavení faktury nebo obdobného dokladu (nap�. da�ového dokladu 

podle zákona o DPH). [9] 

 

Oce�ování pohledávek ke dni ro�ní ú�etní uzáv�rky 

Do ocen�ní pohledávek se musí promítnout ke dni ro�ní ú�etní záv�rky 

p�ípadné riziko jejich nezaplacení. Toto riziko se promítne formou zaú�tování 

opravných položek k pohledávkám. 

Pohledávky, které ú�etní jednotka nabyla a ur�ila k obchodování se ke dni 

ro�ní ú�etní záv�rky oce�ují reálnou hodnotou. Stanovení reálné hodnoty m�že být 

problémem v prost�edí, kde neexistuje burza pohledávek. Ú�etní jednotka m�že také 

pohledávky ocenit posudkem znalce nebo kvalifikovaným odhadem. Oce�ovací 
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rozdíly, které vznikají p�i zm�n� reálné hodnoty pohledávek ur�ených k obchodování, 

se ú�tují jako finan�ní náklad nebo finan�ní výnos. 

 

Oce�ování souboru pohledávek 

Ve spole�nosti m�že nastat situace, že si po�ídí soubor pohledávek 

za pevnou dohodnutou cenu. Tento soubor pohledávek zpravidla obsahuje 

pohledávky s r�znou mírou pravd�podobnosti jejich zaplacení. 

Sou�asné ú�etní p�edpisy neumož�ují oce�ovat pohledávky jako soubor, 

tzn. pouze jednou cenou. Majetek jde ocenit jako soubor jen v p�ípad�, že nelze 

samostatn� ocenit jeho jednotlivé složky. Za soubor majetku, který je možno ocenit 

jednou cenou, se považuje soubor pohledávek s termínem splatnosti pohledávek 

do konce roku 1994 odpisovaný podle zákona o daních z p�íjm�.  

�ešením této situace je, že z nakoupeného souboru pohledávek oceníme 

každou samostatn�. Toto rozd�lení m�žeme provád�t podle nominálních hodnot 

jednotlivých pohledávek ze souboru, což znamená, že jsou pohledávky ocen�ny 

matematicky bez ohledu na jejich pravd�podobnost zaplacení. Ú�etní jednotka musí 

u pohledávek, které mají velké riziko nezaplacení, vytvo�it opravnou položku. [8] 

 

2.2 Pohledávky po lh�t� splatnosti 

Pohledávka je chápána jako právo, které vzniká jednomu ú�astníku v��i 

druhému ú�astníku. Z ujednání obou stran vyplývá, kdy je tato pohledávka splatná 

(dosp�lá). V p�ípad�, že dlužník nesplní v��itelovu pohledávku ve lh�t� splatnosti, 

dostává se do prodlení a vzniká pohledávka po lh�t� splatnosti. 

Pohledávky po lh�t� splatnosti se d�lí do dvou základních skupin: 

a) pohledávky s lh�tou splatnosti do 31. 12. 1994, tzv. „starý blok pohledávek“, 

b) pohledávky s lh�tou splatnosti po 31. 12. 1994, tzv. „nový blok pohledávek“. 

 

Pohledávky s lh�tou splatnosti do 31. 12. 1994 

U starého bloku pohledávek m�že poplatník uplatnit jako výdaj (náklad) 

ro�n� nejvýše zákonem stanovené procento z neuhrazené �ásti hodnoty pohledávky 

nebo ceny po�ízení u pohledávky nabyté postoupením. Lze odpisovat jednotlivé 

pohledávky, tzv. individuální metodou, nebo soubor pohledávek (pohledávky jsou 

soust�ed�ny na jednom analytickém ú�tu a p�ehled o jednotlivých pohledávkách 
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a dlužnících poskytuje podrozvahová evidence), tzv. skupinovou metodou. Celkov� 

si poplatník m�že da�ov� uplatnit maximáln� neuhrazenou �ást hodnoty pohledávky 

nebo cenu po�ízení postoupené pohledávky. 

Vzhledem k tomu, že naprostá v�tšina poplatník� využívala možnost 

maximálního odpisu do da�ových náklad� (tj. 10 % v letech 1995, 1996 a 1997, poté 

20 % v letech 1998, 1999 a 2000), rok 2001 z�stal posledním rokem tohoto odpisu 

(na zda�ovací období 2001 zbylo v tomto p�ípad� doodepsat 10 %) a tento kdysi tolik 

diskutovaný odpis se pomalu pono�uje do da�ové historie. Ú�etní jednotka svého 

práva v jednotlivých letech nemusela využít (resp. nevyužila jej v plném rozsahu), 

a proto m�že odpisovat pohledávky ješt� nyní. V tradi�ní terminologii chápaný 

postupný da�ový odpis se však v sou�asné dob� ve skute�nosti promítne jako odpis 

zbytkový, tedy jednorázový. [5] 

 

Pohledávky s lh�tou splatnosti po 31. 12. 1994 

K t�mto pohledávkám lze tvo�it opravné položky ve výši stanové zákonem   

�. 593/1992 Sb, o rezervách. V p�ípad�, že jsou opravné položky a odpisy vytvá�eny 

v souladu se zákonem o daních z p�íjm� a zákonem o rezervách, jsou da�ov� 

uznatelné a ovliv�ují základ dan� pro výpo�et dan� z p�íjm�. Základ dan� se pak 

sníží o vytvo�enou opravnou položku �i o výši odpisu pohledávky. 

 

2.2.1 Opravné položky k pohledávkám 

Opravnými položkami k pohledávkám se vyjad�uje p�echodné snížení 

hodnoty pohledávek. Celková výše opravných položek k pohledávce nesmí 

p�esáhnout ú�etní hodnotu pohledávky. 

Opravné položky k pohledávkám podléhají inventarizaci, p�i které se 

posuzuje jejich výše a od�vodn�nost. Vytvá�í se k pohledávkám za dlužníky 

v insolven�ním �ízení a, jak již bylo uvedeno výše, k neproml�eným pohledávkám 

splatným po 31. prosinci 1994. 

Netvo�í se k pohledávkám vzniklým z titulu cenných papír�, úv�r�, p�j�ek, 

ru�ení, záloh, pln�ní ve prosp�ch vlastního kapitálu, úhrady ztráty spole�nosti, 

smluvních pokut a úrok� z prodlení, poplatk� z prodlení, penále, k již odepsaným 

pohledávkám, k pohledávkám nabytým bezúplatn� a k souboru pohledávek. Opravné 
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položky k pohledávkám také nelze tvo�it, pokud má v��itel k dlužníkovi sou�asn� 

splatné závazky a neprovedl jejich vzájemný zápo�et. 

Rozlišují se ú�etní a zákonné opravné položky k pohledávkám. Toto �len�ní 

se promítne do ú�etnictví prost�ednictvím analytických ú�t�. 

Opravné položky k pohledávkám se zruší ve stejném období, kdy pominuly 

d�vody jejich tvorby, zejména v p�ípadech: 

� uhrazení pohledávky, ke které byla opravná položka tvo�ena, 

� odpisu pohledávky, ke které byla opravná položka vytvo�ena v plné výši, 

� ke dni proml�ení �i zániku pohledávky, 

� ke dni ukon�ení �i p�erušení podnikatelské �innosti �i nájmu, 

� ke dni p�edcházejícímu den vstupu do likvidace, 

� ke dni p�edcházejícímu den ú�innosti rozhodnutí o prohlášení konkursu. 

Tvorba opravných položek k pohledávkám se ú�tuje na vrub náklad� 

a opravná položka k pohledávkám se sníží, pop�ípad� zruší vyú�továním 

ve prosp�ch náklad�, pokud inventarizace neprokáže opodstatn�nost její výše. [4,15] 

 

2.3 Zajišt�ní pohledávek  

Nejú�inn�jší ochranou p�ed vznikem problémových pohledávek je 

zabezpe�it pohledávky už p�ed jejich vznikem nebo v dob�, kdy vznikají. A� už je to 

zajiš�ováním informací o budoucích �i sou�asných obchodních partnerech, 

d�sledným zpracováním obchodních smluv, které jsou pro vznik pohledávky 

rozhodujícím p�edpokladem, �i jišt�ním pohledávek tzv. zajiš�ovacími instrumenty, 

jako jsou nap�íklad dokumentární akreditiv a inkaso, sm�nka apod. 

Zajišt�ní pohledávek lze roz�lenit na: 

a) preventivní zajišt�ní pohledávek, 

b) možnost zajišt�ní pohledávek po splatnosti mimosoudní cestou, 

c) zajišt�ní pohledávek po splatnosti soudní cestou. [2] 

 

2.3.1 Preventivní zajišt�ní pohledávek  

Do této kategorie jsou za�azeny následující instrumenty: 

 

Smlouva 

Rozhodujícím p�edpokladem pro vznik pohledávky je uzav�ení smlouvy. 
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Pro p�ípadné vymáhání pohledávky je d�ležité, jaký je obsah smlouvy, jaké 

jsou dodací a platební podmínky. P�i sestavování smlouvy je t�eba volit jednozna�né 

výrazy. Jakékoliv zm�ny a odchylky je nutné �ešit písemným dodatkem se souhlasem 

všech zú�astn�ných stran. 

V praxi jde v�tšinou o smlouvy mezi dv�ma podnikateli (prodávající – 

kupující), ale �asto jde o více ú�astník�, a pak je ke vzniku smlouvy nutná dohoda 

všech ú�astník� smlouvy. Obecná úprava, která platí i pro obchodní vztahy, je 

obsažena v § 43 a násl. ob�anského zákoníku, v § 261 až 408 obchodního zákoníku, 

zvláštní ustanovení potom v § 409 až § 728 obchodního zákoníku. 

Z obsahu smlouvy musí být patrné, co je obsahem závazku, kdo a kdy je 

závazek povinen plnit a v��i komu a jaká je výše úplaty. [2] 

 

Informace 

P�edevším spolehlivé, v�asné a dostupné informace o obchodním partnerovi 

jsou d�ležité p�i uzavírání smluv. Toto platí zejména v situacích, kdy se jedná 

o nového obchodního partnera, se kterým nemáme žádné zkušenosti. Informace 

o obchodních partnerech lze získat z vnit�ních a vn�jších zdroj�. 

Významným vnit�ním zdrojem jsou poznatky o dosavadní platební morálce 

našeho obchodního partnera. Vn�jší informace se zpravidla d�lí na kancelá�ské 

(administrativní, identifika�ní) informace, které lze získat z otev�ených zdroj�, jako je 

nap�íklad obchodní �i živnostenský rejst�ík; kreditní informace, které slouží k analýze 

solventnosti obchodního partnera; bankovní informace, které shromaž	uje banka 

o svých klientech. 

Spole�nosti mohou využívat služeb informa�ních kancelá�í, které poskytují 

kancelá�ské a kreditní informace. Výhodou informa�ních kancelá�í je jejich 

nestrannost a nezávislost. [2] 

 

Záloha 

V sou�asnosti je používání zálohových plateb velmi rozší�eno. Formou 

zálohy bývá vyplacena �ást nebo i celá hodnota smluvené ceny dodávky. Výše 

zálohy není dána žádným p�edpisem a závisí tedy jen na dohod� mezi dodavatelem 

a odb�ratelem. [2] 
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Pojišt�ní pohledávek 

Pohledávku lze i pojistit, p�edevším pokud jde o pohledávku ze zahrani�ního 

obchodu, nebo� p�i obchodování se zahrani�ím vzniká spousta rizik. M�že jít 

o platební potíže vyvolané politickými událostmi v zemi sídla kupujícího, nemožností 

transferu úhrad do �R v d�sledku vážných ekonomických potíží zem� sídla 

kupujícího, vyhlášením její platební neschopnosti apod. 

V sou�asné dob� již existují spole�nosti v �R, které se zabývají pojišt�ním 

plateb. Nejznám�jší jsou spole�nosti EGAP, �ESCOB a Gerling. Uvedení pojistitelé 

zpravidla disponují rozsáhlými databázemi, takže dokážou posoudit bonitu 

odb�ratele. [2] 

 

Zástavní právo 

Zástavní právo je upraveno podle ob�anského zákoníku § 152 až § 172. 

Ú�astníky právního vztahu jsou zástavní v��itel a zástavní dlužník. Dalším 

ú�astníkem m�že být zástavce, tj. osoba, která zastavila v�c k zajišt�ní dlužníkova 

závazku. Zástavce m�že být totožný s osobou dlužníka, m�že však jít o osoby 

odlišné. Zástavní právo slouží k zajišt�ní pohledávek tím, že v p�ípad� jejich �ádného 

a v�asného nespln�ní je zástavní v��itel oprávn�n domáhat se uspokojení z v�ci 

zastavené. Zástavní právo vzniká na základ� písemné smlouvy, soudem schválené 

d�dické smlouvy �i ze zákona. [2] 

Zástavní smlouva je p�i minimálních nákladech asi nejspolehliv�jším 

nástrojem, kterým lze zajistit jak již existující, tak i budoucí závazek. Je nutné trvat 

na písemné form� a na dalších obsahových náležitostech p�edepsaných zákonem. 

 

Ru�ení 

Ru�ení je zajiš�ovacím prost�edkem, který je upraven zvláš� pro oblast 

ob�ansko-právní (§ 546 až 550 ob�anského zákoníku) a zvláš� pro oblast 

obchodních závazkových vztah� (§ 303 až § 312 obchodního zákoníku), tzn. že 

pokud se týká ru�ení, použití úpravy ob�anského zákoníku na vztahy mezi 

podnikateli p�i jejich podnikatelské �innosti nep�ichází v úvahu. Ru�ení je zajiš�ovací 

vztah, který na rozdíl od práva zástavního nevzniká mezi v��itelem a dlužníkem, ale 

mezi v��itelem a t�etí osobou odlišnou od dlužníka. Ru�ením se zabezpe�uje 

uspokojení pohledávky v��itele, který m�že uspokojení své pohledávky dosáhnout 
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z majetku t�etí osoby odlišné od dlužníka, tj. ru�itele. Tím se zmenšuje riziko v��itele 

spojené s návratností jeho pohledávky. Ru�ení vzniká na základ� písemného 

prohlášení ru�itele adresovaného v��iteli, �ímž ru�itel bere na sebe odpov�dnost v��i 

v��iteli, že pohledávku uspokojí, když ji neuspokojí dlužník. [2] 

 

Bankovní záruka 

Bankovní záruka je upravena v § 313 až 322 obchodního zákoníku. V § 313 

je definována následovn�: „Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky 

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

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

spln�ny jiné podmínky stanovené v záru�ní listin�.“ Tento závazek je ze strany banky 

neodvolatelný. Pln�ní banka poskytuje vždy v pen�žní form�. V ú�etnictví je t�eba 

vést o bankovních zárukách podrozvahovou evidenci. [2] 

 

Akreditiv 

A�koliv obchodní zákoník v § 682 až § 691 ne�adí akreditiv p�ímo mezi 

prost�edky k zajišt�ní závazku, lze konstatovat, že použití akreditivu 

p�i uskute��ování obchodních plateb dává v��iteli vyšší stupe� jistoty než p�ímý 

platební styk. Podstata této formy placení pen�žitého závazku spo�ívá v tom, že 

smlouvou o otev�ení akreditivu se zavazuje banka p�íkazci (dlužníkovi), že poskytne 

ur�ité pln�ní oprávn�nému v��iteli. Akreditiv se �ídí „Jednotnými zvyklostmi a pravidly 

pro dokumentární akreditivy“ vydanými Mezinárodní obchodní komorou v Pa�íži, 

které upravují i dokumentární inkaso. [2] 

 

Dokumentární inkaso  

Je využíváno p�edevším v zahrani�ním obchod�. U dokumentárního inkasa 

je vydání dokument� odb�rateli podmín�no zaplacením. Je výhodné p�edevším pro 

odb�ratele, nebo� mu umož�uje platit až v dob� p�evzetí doklad�. Nejvhodn�jší je 

použití v obchodech s již zavedenými partnery a kdy dodavatel nechce �ekat 

na úhradu, nebo� dokumentární inkaso p�edstavuje p�íkaz prodávajícího (v tomto 

p�ípad� dodavatele, vývozce) bance, aby pro n�j vyinkasovala od kupujícího 

(odb�ratele) pln�ní proti p�edání dokument�. V tomto p�ípad� je p�íkazcem 

dodavatel. [3] 
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Zajiš�ovací p�evod práva 

V souladu s ustanovením § 553 ob�anského zákoníku dlužník pro zajišt�ní 

svého závazku m�že p�evést na v��itelé n�jaké své majetkové právo. P�evedeno 

m�že být jakékoliv právo, které je svou podstatou p�evoditelné (nej�ast�ji jde 

o pohledávku v��i t�etí osob�, m�že jít však i o vlastnické právo, právo spojené s CP 

atd.). Nelze p�evést právo svou podstatou nep�evoditelné, nap�. právo autorské, 

právo na pln�ní vázané na ur�itou osobu atd. 
Zajišt�ní spo�ívá v tom, že v p�ípad� nespln�ní závazku bude v��itel 

uspokojen z p�evedeného práva místo spln�ním dluhu. P�evod práva k zajišt�ní 

pohledávky se uskute��uje na základ� smlouvy, která musí mít písemnou formu. 

P�edm�tem m�že být jen právo dlužníka, nikoli právo t�etí osoby. [2] 

 

Smluvní pokuta 

Zajišt�ní závazku smluvní pokutou se �ídí § 544 a 545 ob�anského 

zákoníku, pro obchodní závazkové vztahy platí § 300 až 302 obchodního zákoníku. 

Svou podstatou je smluvní pokuta náhradou škody p�i porušení povinnosti, kterou si 

strany sjednaly. Charakter náhrady je obsažen v tom, že smluvní pokuta musí být 

uhrazena p�i porušení sjednané povinnosti bez ohledu na to, zda škoda skute�n� 

vznikla �i nikoli. 

Smluvní pokutou lze zajistit jakékoli porušení závazku (pozdní placení, 

pozdní dodávka, vady díla). Dohoda o smluvní pokut� musí být uzav�ena písemn�, 

a to i tehdy, kdy smlouva, k níž se pokuta váže, písemná není. [2] 

 

Sm�nka 

Sm�nka je p�evoditelný cenný papír, ze kterého vyplývá dlužnický závazek, 

který dává sm�ne�nému dlužníkovi povinnost zaplatit a sou�asn� majiteli sm�nky 

právo požadovat zaplacení sm�ne�né sumy v ur�itém �ase a na ur�itém míst�. 

Vydávání a použití sm�nek se �ídí speciálním zákonem (zákon sm�ne�ný a šekový 

191/1950 Sb.). 

Sm�nka je speciální cenný papír - m�že ji vystavit a použít kterýkoliv 

podnikatel (v souladu s obchodním zákoníkem), ale také ob�ané dle ob�anského 

zákoníku. Prost�ednictvím sm�nky si tedy m�že podnikatel p�j�it peníze i od ob�ana 
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(nepodnikatelského subjektu). Vystavení sm�nky nepodléhá schválení žádné 

instituce, m�žete ji tedy sepsat kdykoliv a kdekoliv - v tom tkví její velká operativnost. 

Sm�nka je obchodovatelný cenný papír - p�evod sm�nky na jinou osobu se 

uskute��uje pomocí indosamentu (rubopisu). Nový vlastník je zapsán na rubu 

sm�nky. 

Sm�nku proto m�že v��itel p�ed uplynutím její splatnosti prodat jiné osob� 

(právnické i fyzické) nebo bance, která mu poskytne eskontní úv�r (odprodej sm�nky 

bankou se nazývá eskont, pokud tato banka prodá sm�nku centrální bance, 

hovo�íme o reeskontu). Banky v�tšinou odkupují pouze cizí. 

Pro použití sm�nky k zajišt�ní pohledávek je nejd�ležit�jší d�lení: 

1. Podle toho, kdo sm�nku vystavuje: 

- sm�nka vlastní – výstavce, kterým je dlužník, se zavazuje v��iteli, že zaplatí v��iteli 

nebo oprávn�né osob� stanovenou sumu v ur�itý den a na ur�itém míst�, 

- sm�nka cizí – výstavce dává p�íkaz dlužníku, aby zaplatil výstavci nebo jiné 

oprávn�né osob� stanovenou sumu v ur�itý den a na ur�itém míst�. 

2. Podle údaje splatnosti: 

- vistasm�nka (musí být zaplacena p�i tzv. vid�né, což je v okamžik p�edložení 

dlužníkovi), 

- lh�tní vistasm�nka (zaplacení ve lh�t� následující po vid�né, která je uvedená 

na sm�nce), 

- datosm�nka (na sm�nce je uveden �as zaplacení od data vystavení sm�nky), 

- sm�nka fixní, denní (uvedení konkrétního dne zaplacení sm�nky). [2] 

 

Faktoring 

Faktoring spo�ívá v odkupu krátkodobých pohledávek p�ed dobou jejich 

splatnosti. Odkup pohledávek provádí specializovaná faktoringová spole�nost. 

Faktoringové spole�nosti odkupují pohledávky, které nejsou v�tšinou jišt�ny 

žádným ze zajiš�ovacích instrument�. Faktoringová smlouva se nej�ast�ji uzavírá 

na ur�ité �asové období. Jde o písemnou smlouvu o postoupení pohledávky. Faktor 

odkoupí od klienta všechny pohledávky, které splní podmínky faktoringové smlouvy. 

K postoupení pohledávky není pot�ebný souhlas dlužníka (odb�ratele). 

Faktor (faktoringová spole�nost) se smlouvou zavazuje, že bude ur�itou �ást 

pohledávek proplácet dodavateli bez ohledu na to, zda odb�ratel pohledávku 

skute�n� zaplatí. V�tšinou jde o odkup pohledávek bez tzv. zp�tného postihu, kdy 
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faktor p�evezme veškerá rizika za pohledávku. P�vodní v��itel (dodavatel) odpovídá 

za pohledávku pouze tehdy, jestliže poruší smluvní podmínky (nedodá zboží, dodá 

vadné zboží). 

Faktoring dává spole�nostem k dispozici hotovost, kterou pot�ebují ke své 

další �innosti. Ty potom nemusí mít vázané finan�ní prost�edky v pohledávkách. 

Faktoring se tedy stává alternativním zdrojem financování. 

Výhodné je využít faktoring p�i exportu, nebo� dodavatel nemusí být 

podrobn� seznámen s podmínkami v zemi odb�ratele. [2] 

 

Forfaiting 

Forfaitingové spole�nosti stejn� jako faktoringové spole�nosti odkupují 

od svých klient� pohledávky. Liší se od faktoringových spole�ností p�edevším tím, že 

odkupují obvykle pohledávky se splatností minimáln� 90 dní a provád�jí odkupy 

i s n�kolikaletou splatností (4 a více let). Dalším významným rozdílem je, že 

postupované pohledávky musí být n�jakým zp�sobem jišt�ny (nap�. dokumentárním 

akreditivem, bankovní zárukou, pop�. avalovanou sm�nkou). Jestliže odb�ratel 

forfaitingové spole�nosti nezaplatí, m�že tato spole�nost vymáhat pln�ní na t�ch 

osobách, které se za kontrakt n�kterým z instrument� zaru�ily. V�tšinou to bývají 

banky. 

Forfaiting se využívá zejména p�i dodávkách investi�ních celk� do zahrani�í, 

a je proto považován za jednu z možností podpory vývozu. Výhodou je, že snižuje 

pot�ebu klasického úv�ru a p�evádí m�nové a kurzové riziko a také riziko 

nedobytnosti postupované pohledávky na forfaitingovou spole�nost. 

Forfaiting lze použít i pro dovozní operace, a to v p�ípad�, že kupující 

p�i nich žádá úv�r. Potom se odkoupí pohledávka od zahrani�ního dodavatele nebo 

se financuje p�ímo tuzemský dovozce. [2] 

 

Kapitalizace pohledávek 

Z ú�etního hlediska kapitalizace pohledávek p�edstavuje zm�nu struktury 

aktiv v rozvaze v��itele a pasiv v rozvaze dlužníka. Kapitalizací pohledávky u v��itele 

zaniká v ú�etnictví pohledávka a vzroste mu dlouhodobý finan�ní majetek majetkové 

ú�asti �i akcie. 
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Kapitalizace pohledávek je v �eské republice upravena obchodním 

zákoníkem v § 59: „Nepen�žitým vkladem nem�že být pohledávka v��i spole�nosti. 

Tato pohledávka však m�že být zapo�tena proti pohledávce spole�nosti na splacení 

vkladu nebo emisního kurzu, jen pokud to stanoví zákon.“ 

Dle obchodního zákoníku je možný jen takový postup, p�i n�mž emise akcií 

je samostatnou operací a kapitalizace závazk� vznikne zápo�tem pohledávky 

za upsaným vlastním kapitálem a závazk� v��i v��iteli. [2] 

 

2.3.2 Možnosti zajišt�ní pohledávek po splatnosti mimosoudní cestou 

Inkasní kancelá�e 

Firma se musí rozhodnout, jestli bude pohledávky vymáhat pomocí 

specializovaných inkasních kancelá�í �i vlastními silami. Náklady na vymáhání, které 

vzniknou p�i zapojení inkasní kancelá�e, jsou podloženy da�ovým dokladem, a tedy 

jsou da�ov� uznatelným nákladem. 

Kvalitní inkasní kancelá�e nabízí v�tšinou nejen inkaso pohledávek, 

ale i kompletní správu pohledávek, jako je vypl�ování formulá�� pro soud, zajiš�ování 

informací pro exekuci, jednání s právníky. Inkasní kancelá�i je možné p�edat i ty 

pohledávky, u nichž již došlo k �áste�nému pln�ní. [2] 

 

Uznání závazku 

Za uznání závazku lze považovat krom� písemného uznání i placení úrok� 

vztahujících se k pohledávce anebo �áste�né pln�ní závazku dlužníkem. 

Uznání závazku je nejsnadn�jším zp�sobem, jakým v��itel právn� zajistí 

svou pohledávku. Uznání závazku m�že mít i rozhodující význam v p�ípad�, že 

v��itel po�ítá s právním vymáháním své pohledávky, ale má pochybnosti, jestli bude 

v p�ípadném soudním �ízení schopen prokázat, že jeho pohledávka skute�n� vznikla 

(nap�. dojde ke ztrát� dodacích list� dokládajících p�evzetí zboží). 

Podstata uznání závazku spo�ívá v prohlášení dlužníka, kterým potvrzuje 

v��iteli, že sv�j závazek uznává. Od uznání dluhu za�íná také b�žet nová proml�ecí 

doba dle § 407 obchodního zákoníku v délce �ty� let ode dne tohoto uznání. 

Ve vztazích mezi podnikateli p�i podnikatelské �innosti pro uznání závazku platí 

§ 323 obchodního zákoníku. [2] 
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Proml�ení pohledávek 

Proml�ení pohledávek je d�ležitým momentem ve vývoji pohledávek. Má své 

d�sledky jak ve v�cném nakládání s nimi, tak v ú�tování o nich, a to zejména 

v da�ových souvislostech (nap�. p�i tvorb� a rozpoušt�ní opravných položek, 

v odpisech pohledávek apod.). Proml�ení pohledávek upravuje jak obchodní, 

tak i ob�anský zákoník. 

Proml�ení pohledávek podle obchodního zákoníku: P�edm�tem proml�ení 

jsou v obchodním zákoníku, až na malé výjimky, všechna práva z obchodních 

závazkových vztah�. Základními rysy jsou ú�ast podnikatele alespo� na jedné stran� 

vztahu, a to p�i výkonu podnikatelské �innosti. Proml�ecí doba za�íná b�žet 

v okamžiku, kdy lze právo uplatnit u soudu �i jiného p�íslušného orgánu, tj. nejd�íve 

k datu dosp�losti práva ze závazku. U n�kterých závazkových vztah� je však 

po�átek b�hu proml�ecích lh�t stanoven odchyln�. Nap�. u úrok� z prodlení, které se 

stávají splatnými každý den, takže proml�ecí doba se po�ítá za každý den 

samostatn�. Délka proml�ecí doby je dle obchodního zákoníku obecn� �ty�i roky. 

Konec proml�ecí doby je ur�en shodným dnem s po�átkem b�hu proml�ecí doby 

(nap�. jestliže splatnost pohledávky nastala 1. 1. 2005, konec proml�ecí doby 

nastane uplynutím 1. 1. 2009). Obecnou podmínkou je nep�etržitost b�hu doby. 

Absolutní omezení proml�ecí doby dle obchodního zákoníku je deset let 

od doby, kdy za�ala b�žet poprvé. Absolutní doba deset let se uplat�uje i po p�ijetí 

pravomocného rozsudku p�iznávajícího uplatn�né právo. 

Proml�ení pohledávek podle ob�anského zákoníku: V ob�anském zákoníku 

má proml�ecí doba �áste�n� jinou konstrukci. Délka proml�ecí doby je t�i roky a b�ží 

ode dne, kdy mohlo být právo vykonáno poprvé. Mimo obecné t�íleté proml�ecí doby 

se v ob�anském zákoníku uplat�uje ješt� desetiletá proml�ecí doba, a to, bylo-li 

právo již p�iznáno pravomocným rozhodnutím. To je významný rozdíl oproti 

obchodnímu zákoníku, který po pravomocném rozhodnutí nezakládá nový b�h lh�ty. 

Desetiletá doba se uplat�uje také v p�ípad�, že bylo právo dlužníkem písemn� 

uznáno co do d�vodu a výše. Speciáln� je proml�ecí doba upravena v ob�anském 

zákoníku u náhrady škody a u práva na vydání bezd�vodného obohacení. [2] 
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Notá�ský zápis 

Notá�ský zápis zajiš�uje právní uznání dluhu. V p�ípad� nezaplacení 

dlužníkem je notá�ský zápis vykonatelný ve smyslu ust. § 274 písm. e) ob�anského 

soudního �ádu, tzn. v��iteli je umožn�no vedení exekuce proti dlužníkovi na základ� 

žádosti v��itele již bez další žaloby. 

Notá�ský zápis neoprav�uje k uplatn�ní zákonných opravných položek 

pohledávek podle § 8 písm. a) odst. 2 zákona �. 593/1992 Sb., o rezervách 

pro zjišt�ní dan� z p�íjm�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. [2] 

 

Zajišt�ní pohledávky exeku�ním zápisem 

Exekutorský zápis je ve�ejnou listinou. Exekutorský zápis m�že být 

i o dohod�, kterou se ú�astník zaváže splnit pohledávku nebo jiný nárok druhého 

ú�astníka vyplývající ze závazkového právního vztahu, v níž svolí, aby podle tohoto 

zápisu byl na�ízen a proveden výkon rozhodnutí nebo exekuce, jestli svou povinnost 

�ádn� a v�as nesplní. V p�ípad�, že dlužník svou povinnost obsaženou 

v exekutorském zápisu dobrovoln� ve lh�t� nesplní, lze na základ� tohoto zápisu 

vést exekuci a není již nutné absolvovat �asto zdlouhavé soudní �ízení. P�esný 

obsah exekutorského zápisu je uveden v exeku�ním �ádu (zákon �. 120/2001 Sb.). 

[2] 

 

Zápo�et pohledávek 

Dalším velmi jednoduchým zp�sobem, jak zajistit splatnost pohledávky, je 

uzav�ení dohody o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazk� (zápo�et). 

P�i uzavírání dohody je nutné d�kladn� zkontrolovat, zda zapo�ítávané pohledávky 

a závazky mají veškeré nutné náležitosti, a zda odpovídají požadavk�m pro zápo�et. 

Zapo�tení pohledávek v obchodních vztazích upravuje § 358 až 364 

obchodního zákoníku. Uvedená úprava je postavena jako speciální v��i obecné 

úprav� zapo�tení, která je obsažena v § 580 a 581 ob�anského zákoníku. [2] 

 

Postoupení pohledávek 

Jiným zajiš�ovacím prost�edkem, který je upraven výhradn� ob�anským 

zákoníkem (§ 554), je zajišt�ní postoupením pohledávky (jinak známé jako cese). 

Jedná se o b�žn� využívaný instrument v aktuální podnikatelské praxi upravený 
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v § 524 a násl. ob�anského zákoníku. Ú�elem je zajistit prost�ednictvím postoupené 

pohledávky spln�ní jiné pohledávky, anebo zajišt�ní hotových pen�žních prost�edk�, 

jeví-li se postupovaná pohledávka za dlužníkem jako dlouhodobá. P�i postoupení 

pohledávky za dlužníkem jinému subjektu (v��iteli) za úplatu musí postupující subjekt 

po�ítat s jistým skontem, nap�. 10,2 % z hodnoty pohledávky, jako odm�nou 

za realizaci obchodu (p�ebírající p�evezme riziko, že ani jemu se nepoda�í 

pohledávku za dlužníkem vymoci). [9] 

 

Rozhod�í �ízení 

Rozhod�í �ízení je dnes ve sv�t� hojn� využívanou a uznávanou formou 

�ešení spor�. Strany se v n�m dohodnou na sv��ení práva rozhodovat o svých 

sporech neutrální t�etí stran�, která po provedeném �ízení vydá závazné 

a vykonatelné rozhodnutí. [10] 

 

2.3.3 Zajišt�ní pohledávek po splatnosti soudní cestou 

Soudní �ízení 

Soudním vymáháním se rozumí zejména vymáhání pohledávky formou 

státního donucení, tj. provád�ním úkon� od podání žaloby až po výkon soudního 

rozhodnutí, jakož i p�ihlášení pohledávky do konkurzního �ízení, p�ípadn� podání 

návrhu na prohlášení konkurzu na majetek dlužníka a ú�ast v tomto �ízení.  

�ízení p�ed soudy se zahajuje na návrh, který se ozna�uje jako žaloba. 

Doru�ením žaloby soudu je zahájeno soudní �ízení, které je vždy ukon�eno jedním 

ze t�í rozhodnutí: Rozsudkem, kterým soud rozhoduje ve v�ci samé (lze vždy podat 

odvolání), usnesením, jímž soud rozhoduje ve všech p�ípadech (n�kdy je odvolání 

vylou�eno), platebním rozkazem. [2] 

 

Pohledávky v insolven�ním �ízení 

Práce s pohledávkami má svá specifika v p�ípadech, kdy je dlužník 

insolventní. Podle aktuální úpravy dle zákona �. 328/1991 Sb., o konkurzu 

a vyrovnání, v platném zn�ní následuje prohlášení konkurzu. Tato úprava jen st�ží 

pokrývala pot�eby �ešení úpadku a byla �astým zdrojem kritiky. �ešením bylo p�ijetí 

nového zákona �. 182/2006 Sb., o úpadku a zp�sobech jeho �ešení s ú�inností 
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od 1. 7. 2007. Novými zp�soby �ešení úpadku jsou oddlužení, reorganizace, konkurz, 

nepatrný konkurz a moratorium. [2] 

 

Exeku�ní �ízení 

V exeku�ním �ízení se používá p�i ozna�ení p�vodních obchodních partner� 

t�chto termín�: z v��itele (dodavatele) se stává oprávn�ný a z dlužníka (odb�ratele) 

povinný. K tomu, aby soud mohl na�ídit výkon rozhodnutí (tzv. doložkou 

vykonatelnosti rozhodnutí), musí být spln�ny tyto podmínky: dlužník ve stanovené 

lh�t� neplní své povinnosti, musí být podán návrh oprávn�ného na výkon rozhodnutí 

obsahující stejné náležitosti, jaké m�l návrh na žalobu. [2] 

 

2.4 Postup evidence a �ízení pohledávek 

2.4.1 Evidence pohledávek 

�ádn� vedená evidence pohledávek je základem úsp�šného vymáhání 

pohledávek. Spole�nost by m�la své pohledávky evidovat p�esn� a p�ehledn� tak, 

aby bylo vždy možné doložit, jak daná pohledávka vznikla. Evidence pohledávek je 

d�ležitá hlavn� pro nezmeškání lh�t nebo p�ehlednost pohledávek a jejich �asovou 

posloupnost. Na tuto evidenci bývá zpravidla vytvo�en speciální program, IT 

technikem nebo programátorem, podle pot�eby firmy nebo v��itele. �astým omylem, 

ke kterému dochází, je p�esv�d�ení v��itele, že k prokázání oprávn�nosti pohledávky 

sta�í vystavené ú�etní doklady. Tento omyl m�že vést v extrémním p�ípad� k situaci, 

že v��itel nebude schopen dokázat oprávn�nost své pohledávky, a ta bude soudem 

pop�ena. Je tedy nutné evidovat nejen ú�etní doklady, ale p�edevším ostatní 

dokumenty dokládající oprávn�nost pohledávky. Mezi nejd�ležit�jší doklady pat�í 

dodací listy, smlouvy, p�íp. související obchodní korespondence. 

Každá firma by m�la vést evidenci pohledávek a provád�t �innosti, které by 

m�ly vést k jejich zaplacení a p�edevším pohledávky pravideln� monitorovat 

a provád�t jejich inventarizaci. Evidence pohledávek je d�ležitá hlavn� 

pro nezmeškání lh�t nebo p�ehlednost pohledávek a jejich �asovou posloupnost [13]. 

Evidence není nijak p�esn� stanovena, v podstat� závisí na vnit�ních p�edpisech 

a sm�rnicích firmy, jak bude vypadat a probíhat. Abychom pozd�ji nemuseli pracn� 

zjiš�ovat neuvedené údaje, bylo by dobré evidovat alespo� následující údaje: datum 
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vystavení a splatnosti, ozna�ení dlužníka, d�vod pohledávky, �ástka pohledávky, 

datum a �ástka úhrady. 

V souvislosti s evidencí pohledávek existují v �eské republice soukromé 

firmy, jež se touto problematikou profesionáln� zabývají. Pokud se v��itel rozhodne 

využít služby soukromé firmy na vedení evidence pohledávek, je povinen za takovou 

službu zaplatit. Finan�ní náro�nost je v tomto ohledu r�zná, m�že se jednat 

o tisícovou �ástku, ale klidn� i desetitisísové odm�ny. Záleží na množství 

pohledávek, jejich náro�nosti, výši pohledávek, ale také, jakou firmu si v��itel vybere. 

 

2.4.2 Postup �ízení pohledávek 

�ízení pohledávek je vpodstat� �ízením jedné dimenze vztahu se 

zákazníkem ve výnosovém cyklu, od objednávky p�es prov��ení zákazníka, výroby 

a expedice, vymáhání, až ke kone�nému p�íjmu platby. Základní podmínkou 

kvalitního �ízení pohledávek by m�la být dokonalá znalost trendu oboru, ve kterém 

podniká firma i její odb�ratelé, nepodce�ování kvalitního marketingového pr�zkumu 

trhu, spolupráce se zákazníkem, dostate�né a objektivní zdroje informací, 

a v neposlední �ad� ú�inné využívání platebních a zajiš�ovacích nástroj� s ohledem 

na situaci na trhu. 

Vlastní �ízení pohledávek má dva základní rozm�ry a to prevenci 

a vymáhání pohledávek.  

Hlavním cílem vymáhání pohledávek je p�im�t odb�ratele, aby zaplatili a to 

pokud možno ve sjednaném termínu. Stanovení postupu p�i vlastním vymáhání 

pohledávek záleží na podmínkách p�íslušné smlouvy, na základ� které pohledávka 

vznikla, na konkuren�ním prost�edí a na možnostech vymáhání pohledávek. [6]  

Obecn� lze uvést, že v�tšina obchodních firem používá standardní postup 

p�i vymáhání pohledávek, který obsahuje telefonické upomínání (pohledávky 

do 2 týdn� po splatnosti), ukon�ení dodavatelského úv�ru (pohledávky do 2 m�síc� 

po splatnosti), p�edání k soudnímu nebo mimosoudnímu vymáhání (pohledávky 

nad 2 m�síce po splatnosti). 

V dnešní dob� není nic ojedin�lého, pokud má fyzická nebo právnická osoba 

nesplacenou pohledávku, kterou bu	 nem�že, nebo nechce uhradit. V��itelé 

samoz�ejm� tyto finan�ní prost�edky požadují zaplatit, ale n�kdy musí využít 

i institucí, které jim v tomto pomohou. Nap�. od roku 2001 je možné využít služeb 
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soukromého soudního exekutora. Do té doby vlastn� neexistovala možnost, aby 

v��itel sám dal na dlužníka exekuci. Mezi základní zp�soby vymáhání pohledávek 

pat�í telefonický kontakt, osobní kontakt, písemné upomínky, externí agentury, 

soudní vymáhání, exekuce a konkurz. 

Prevence vzniku pohledávek bývala d�íve podce�ována, ovšem v sou�asné 

dob� její význam roste. Základem je dob�e uzav�ená smlouva, stanovení si limitu 

dodavatelských úv�r� a dostatek relevantních informací o obchodním partnerovi. 

Firmy si mohou zpracovat vlastní metodologické postupy pro hodnocení bonity 

odb�ratel� a stanovení úv�rových limit�, s cílem snížení rizika nezaplacení. 

P�ed uzav�ením smlouvy s potenciálním obchodním partnerem je výhodné zjistit jeho 

bonitu, resp. ud�lat si soukromý rating. K tomu nám pomáhá: vyžádání si referencí, 

finan�ních výkaz� a provedení dobré finan�ní analýzy, zjišt�ní, zda se firma 

nenachází v databázích dlužník�, nebo naopak, zda je v databázi solventních firem. 

[11]  

U náro�n�jších obchod� se vyplatí zajistit reference u specializovaných firem 

zabývajících se hodnocením spole�ností. Výhody specializovaných kancelá�í jsou 

ve školeném personálu a vytvo�ené databance nasbíraných informací. Rozhodnutí 

o realizaci kontraktu by potom m�lo odpovídat firemní filosofii založené na úvaze, 

že je lepší, pokud si klient neobjedná, než když pozd�ji nebude schopen zaplatit. 

 

2.4.2.1 Úv�rová politika 

Jednou z aktuálních možností �ízení pohledávek, s ohledem na prevenci, je 

i úv�rová politika. 

Hlavním cílem obchodní úv�rové politiky firmy je volba mezi �innostmi 

sm��ujícími ke zvyšování tržeb, a tím i pohledávek, a �innostmi sm��ujícími 

k zvyšování finan�ních prost�edk�. Všechny parametry úv�rové politiky mají 

p�edevším charakter kontroly, pon�vadž popisují možný charakter zm�n stavu 

pohledávek z hlediska bezpe�ného spln�ní cíl�, které si firma stanovila. Konkrétní 

podoba úv�rové politiky bezprost�edn� závisí na tom, �emu vedení firmy dává 

p�ednost, na ochot� a schopnosti managementu nést riziko svázané se zvyšováním 

zisku.  

Jestliže úv�rová politika tvo�í koncep�ní rámec pro �ízení pohledávek, pak 

musí vymezit podmínky, za kterých bude obchodní úv�r poskytován, stanovit 
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minimální požadavky na úv�ryschopnost z hlediska úv�rového rizika i p�ístupu 

k inkasu pohledávek. 

P�i �ízení úv�rové obchodní politiky jde p�edevším o rozhodování o tzv.: 

1)   Úv�rových podmínkách (délka splatnosti, platební a zajiš�ovací instrumenty). 

2) Úv�rových normativech (kombinace splatnosti, platebních a zajiš�ovacích 

instrument�, pop�. pobídkových nástroj�). 

3)   Inkasní politice (evidence a zabezpe�ení inkasa). 

Vhodným nástrojem pro realizaci tohoto požadavku je stanovení tzv. 

rizikových �i bonitních skupin odb�ratel�. Úv�rové podmínky a normativy jsou pak 

definovány pro jednotlivé skupiny �i podskupiny. [14] 
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3. PROFIL FIRMY AKZO NOBEL COATINGS CZ, A.S.  
Tradi�ní �eský výrobce barev a lak� Balakom, a.s. se stal od 1. 7. 2006 

sou�ástí celosv�tového koncernu Akzo Nobel. K tomuto kroku došlo na základ� 

dohody mezi akcioná�i Balakom, a.s. a nizozemskou spole�ností Akzo Nobel 

Coatings International B.V. V souvislosti s t�mito událostmi došlo v roce 2006 

i ke zm�n� obchodního názvu na sou�asný Akzo Nobel Coatings CZ, a.s.  

 

Obrázek 3.1: Nové logo Akzo Nobel (zdroj: [1]) 
 

3.1 Základní údaje 

� I�O: 60792213 

� Obchodní firma: Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. 

� Právní forma: akciová spole�nost 

� Sídlo: Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PS� 140 00  

� Datum zápisu do obchodního rejst�íku: 13. 1. 1995 

 

3.2 P�edm�t podnikání 

K obchodním aktivitám firmy Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. pat�í: 

� Podnikání v oblasti nakládání s nebezpe�nými odpady 

� Nákup, prodej a skladování paliv a maziv v�etn� jejich dovozu, s výjimkou 

výhradního nákupu, prodeje a skladování paliv a maziv ve spot�ebitelském balení 

do 50 kg na jeden kus balení - velkoobchod 

� Výroba, obchod a služby neuvedené v p�ílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 

3.3 Historie a sou�asnost 

Chemická výroba v sou�asném areálu v Opav� - Komárov� za�ala již v roce 

1907 výrobou maziv a tmel�. Výroba barev byla zahájena po 1. sv�tové válce. Díky 
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svým dlouholetým zkušenostem pat�il Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. ve výrob� barev 

a lak� ke špi�kám na �eském trhu. Mezi nejznám�jší a nejoblíben�jší produkty 

ze sortimentu Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. pat�í lazurovací lak na d�evo zna�ky 

Luxol, vrchní email na d�evo a kov Universal a práškové barvy zna�ky Komaxit.  

 

Obrázek 3.2: Logo zna�ky sortimentu Balakom (zdroj: [1]) 
 

Mezi významné p�ednosti spole�nosti pat�í: 

- již 100 let zkušeností a spokojených zákazník�, 

- certifikovaný systém pro jakost a ekologii ISO 9001 a 14001, 

- certifikovaný systém managementu bezpe�nosti a ochrany p�i zdraví OHSAS 

18001, 

- �lenství v Asociaci výrobc� nát�rových hmot, 

- �estné �lenství a pozice hlavního partnera Cechu malí�� a lakýrník� �eské 

republiky 

V roce 2009 došlo k zásadním zm�nám, které zcela zm�nily chod 

spole�nosti. �eská �ást koncernu Akzo Nobel, který se slou�il s jiným gigantem 

na mezinárodním trhu barev firmou ICI, byla rozd�lena do dvou výrobních divizí, a to 

Deco – výroba tekutých nát�rových hmot a Powder – výroba práškových nát�rových 

hmot. Ob� divize mají vlastní management a jsou koordinovány jinými nad�ízenými 

jednotkami v rámci Evropy. Divize Deco má vlastní útvary obchodní, marketingový, 

logistický a �innosti v oblasti �ízení lidských zdroj�. Divize Powder má útvary 

výrobn�-technický a obchodní a �innosti v oblasti lidských zdroj�. Útvar financí a IT 

zajiš�uje �innost pro ob� divize spole�n�. Organiza�ní struktura spole�nosti je 

sou�ástí P�ílohy �. 1 této práce. 

Na základ� rozhodnutí �ídících úrovní v rámci skupiny Akzo Nobel byla 

zastavena výroba tekutých nát�rových hmot, divize DECO byla p�emíst�na do Prahy 

a došlo i k oficiální zm�n� sídla spole�nosti. Veškerá výroba dekorativních barev 

a lak� v opavském areálu tak byla ukon�ena a p�esunuta do jiných výrobních 

jednotek v rámci skupiny, jmenovit� do Polska a Ma	arska. Výroba práškových 
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nát�rových hmot je v sídle spole�nosti v Opav� zachována a dále rozvíjena. 

P�ed touto zm�nou pracovalo ve spole�nosti 235 zam�stnanc�, z toho 14 

na vedoucích pozicích. 

Jediným akcioná�em spole�nosti je Akzo Nobel Coatings International B.V. 

se sídlem v nizozemském Arnhemu. Základní kapitál spole�nosti �iní 244 000 000 K� 

v 10-ti kusech kmenových akcií na jméno v listinné podob�, o jmenovité hodnot� 

24 400 000 K�. 

 

3.4 Podnikový informa�ní systém 

Firma Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. používá jako sv�j podnikový ERP 

informa�ní systém ESO9. ESO9 integruje a automatizuje velké množství proces� 

souvisejících s produk�ními �innostmi podniku, program je schopen pln� postihnout 

specifické pot�eby vedení spole�nosti, a vytvo�it tak naprosto individuální �ešení 

s novými �innostmi, agendami a funkcionalitami. Sou�ástí implementace systému 

m�že být i úprava vzor� a typ� užívaných doklad�, formulá��, rozsahu a zp�sobu 

vykonávaných �inností, názvosloví datových položek atd., ale i zm�na samotného 

designu systému z pohledu uživatele. Systém ESO9 pokrývá následující oblasti: 

� Ú�etnictví  

� Finance  

� Saldokonto  

� Plánování  

� Majetek  

� Prodej  

� Fakturace 

� Nákup  

� Sklad  

� Manažerské výstupy  

� Interní evidence (úkoly)  

� Personalistika a mzdy  

� Výroba (kapacitní a materiálové plánování)  

� Logistika 

� Kasa off line (registra�ní pokladny prodejen) 

 

Sou�ástí implementace ERP systému je i pravidelné školení zam�stnanc� 

spole�nosti o novinkách systému.  

Technické �ešení architektury ESO9 Intranet stojí na n�kolika základních 

pilí�ích: jedním z nich je ov��ený a stabilní databázový server, druhým tenký klient, 

postavený na standardu jazyka HTML používaném v prost�edí Internetu. Jejich 

vzájemnou komunikaci �eší t�etí vrstva, ozna�ovaná jako aplika�ní server. 
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4. SYSTÉM �ÍZENÍ POHLEDÁVEK VE SPOLE�NOSTI AKZO 

NOBEL COATINGS CZ, A.S. 

Každá pohledávka má ur�ité vlastnosti, kterými se odlišuje od ostatních. 

Jelikož jsem se svou prací zam��ila na pohledávky po splatnosti, bude také tato 

praktická �ást mé práce zejména o nich.  

Nejprve ovšem provedu krátkou analýzu pohledávek ve spole�nosti, která je 

prvním pot�ebným krokem, na jehož základ� je možné specifikovat další optimální 

postupy �ešení pohledávek. 

 

4.1 Rozvaha podniku 

Základní rozd�lení pohledávek m�žeme nalézt nap�. v rozvaze aktiv a pasiv, 

neboli bilanci (viz. P�íloha �. 2), která spole�nosti poskytuje p�ehled o tom, jaké 

pohledávky eviduje a v jaké výši. Zde jsou pohledávky rozd�leny podle doby 

splatnosti a ty dále podle ú�elu, pro který vznikly. 

 
Tabulka 4.1: Rozvaha k 31.12.2008 – �ást Pohledávky (v tis. K�) 

 

Ozna�ení Text �ádek Brutto Korekce Netto 
C.II. Dlouhodobé pohledávky 039 189  189 
C.II.5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 044 189  189 
C.III. Krátkodobé pohledávky 048 81 838 11 085 70 753 
C.III.1. Pohledávky z obchodních vztah� 049 72 506 10 262 62 244 
C.III.6. Stát-da�ové pohledávky 054 860  860 
C.III.7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 055 835  835 
C.III.8. Dohadné ú�ty aktivní 056 5 745  5 745 
C.III.9. Jiné pohledávky 057 1 892 823 1 069 
 

Krátkodobé 
pohledávky

99,77%

Dlouhodobé 
pohledávky

0,23%

 
Graf 4.1: Pohledávky podle doby splatnosti 
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Z uvedené bilance dle tabulky 4.1 je z�ejmé, že spole�nost eviduje 

pohledávky jak krátkodobé, tak i dlouhodobé. Souhrn obou skupin pohledávek 

(v brutto hodnot�) je k 31. 12. 2008 roven 82 027 000 K�, z n�hož nejv�tší 

zastoupení mají pohledávky krátkodobé a to p�ibližn� 99 % z celkových pohledávek, 

viz graf 4.1 . 

Jedinou dlouhodobou pohledávkou spole�nosti jsou poskytnuté zálohy 

ve výši 189 000 K�. P�ední postavení zaujímají krátkodobé pohledávky z obchodních 

vztah�, a to p�ibližn� 88 %. Zbývajících necelých 12 % p�ipadá na da�ové 

pohledávky se státem, poskytnuté zálohy, dohadné ú�ty aktivní a jiné pohledávky. 

Z rozvahy je také patrná tvorba zákonných i ú�etních opravných položek 

k pohledávkám. Nalezneme je ve sloupci Korekce. Tyto opravné položky 

ke krátkodobým pohledávkám �inily ke konci roku 2008 celkem 11 085 000 K�, což je 

asi 13 % z celkové hodnoty všech pohledávek ve spole�nosti.  

 

4.2 Vývoj všech pohledávek v letech 2003 – 2008 

Sledování ur�itého vývoje pohledávek je d�ležitou informací pro každý 

podnik. V oblasti pohledávek je d�ležité v�d�t, zda rostou �i klesají vzhledem 

k minulému roku a pop�ípad� objasnit p�í�iny vzniku. 

 
Tabulka 4.2: Vývoj pohledávek v brutto hodnot� v letech 2003 – 2008 (v tis. K�) 

 

Rok Typ pohledávky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Dlouhodobé 
pohledávky 

816 599 158 268 268 189 

Dlouhodobé 
poskytnuté zálohy 

816 599 158 268 268 189 

Krátkodobé 
pohledávky 

104 186 101 908 129 580 109 991 149 523 81 838 

Pohledávky 
z obchodních vztah� 

74 314 74 270 109 201 85 490 133 186 72 506 

Pohledávky- ovládající 
�ídící osoba 

26 470 26 643 13 801 0 0 0 

Stát-da�ové 
pohledávky 

2 325 42 5 556 22 933 6 301 860 

Krátkodobé 
poskytnuté zálohy 

682 317 363 252 276 835 

Dohadné ú�ty aktivní 19 0 359 160 1 043 5 745 
Jiné pohledávky 376 636 300 1 157 8 717 1 892 
Celkem 105 002 102 507 129 738 110 259 149 791 82 027 
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Z výše uvedené tabulky 4.2 je z�ejmé, že vývoj pohledávek se za jednotlivá 

období m�ní. 

Výraznou zm�nu lze zaznamenat na p�echodu roku 2006 a 2007, kdy 

pohledávky vzrostly tém�� o 40 milion� K�, a to pouze v d�sledku r�stu krátkodobých 

pohledávek. P�í�inu tohoto skoku bych mimo jiné hledala ve fúzi s koncernem Akzo 

Nobel a následných zm�nách na finan�ní, obchodní a logistické úrovni. 

Naopak v letech 2007 – 2008 pohledávky rapidn� klesly zhruba o 68 milion� 

K� ro�n�, a to p�edevším z d�vodu snížení krátkodobých pohledávek z obchodních 

vztah�. 

V souvislosti s touto nejvýrazn�jší zm�nou je t�eba si uv�domit, že zejména 

krátkodobé pohledávky z obchodní vztah� mají jistou souvislost s výší odbyt�. 

Tendenci vývoje odbyt� v jednotlivých sledovaných letech máte možnost porovnat 

v následujícím grafu 4.2. 
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Graf 4.2: Vývoj pohledávek (brutto) vs. tržby v letech 2003 – 2008 (v tis. K�) 
 

 

4.3 Syntetická a analytická evidence pohledávek 

Rozd�lení pohledávek v rámci rozvahy není pro sledování a další operace 

s nimi pln� dosta�ující. Tento ú�etní výkaz, který je nutný sestavit v rámci ú�etní 
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záv�rky, totiž obsahuje pouze souhrnné hodnoty ur�itých skupin pohledávek. Tyto 

skupiny je tedy nutné dále �lenit.  

Každá skupina pohledávek je v rozvaze zaznamenána na samostatném 

�ádku ozna�eném �íslem. Náplní každého �ádku jsou ur�ité syntetické ú�ty, které 

jsem uvedla v následující tabulce. První �íslo ú�tu zna�í ú�tovou t�ídu, druhé �íslo 

ú�tu ú�tovou skupinu. Vyhláškou �. 500/2002 Sb. byly syntetické ú�ty (t�etí �íslo 

ú�tu) zrušeny, p�esto je podnik pro svou pot�ebu nadále používá. 

Používané názvy pohledávkových syntetických ú�t� ve spole�nosti: 

311 – Pohledávky z obchodních vztah�  

342 – Ostatní p�ímé dan� 

314 – Poskytnuté provozní zálohy  

343 – Da� z p�idané hodnoty 

315 – Ostatní pohledávky  

391 – Opravná položka k pohledávkám 

345 – Ostatní dan� a poplatky 

335 – Pohledávky za zam�stnanci  

388 – Dohadné ú�ty aktivní 

341 – Da� z p�íjm�  

P�ehled používaných analytických ú�t� zobrazuje tabulka 4.3. 
 

Tabulka 4.3: P�íklad analytické evidence k syntetickému ú�tu 311 
 

Analytický ú�et Charakter pohledávky 
31112 Pohledávky - tuzemsko 
31113 Pohledávky - tuzemsko velkoobchod 
31171 Pohledávky Balakom Color Centrum s.r.o. 
31172 Pohledávky Balakom Slovakia, s.r.o.  
31173 Pohledávky Balakom Polska Sp.z o.o. 
31177 Pohledávky skupina Akzo Nobel  
31182 Pohledávky- zahrani�í ostatní 

 

4.4 Operace s pohledávkami z obchodních vztah� 

Okamžikem prodeje zboží na fakturu vzniká firm� pohledávka, se kterou je 

nutno pracovat až do okamžiku jejího vyrovnání, tedy zaplacení. Krom� její evidence 

je d�ležité rozlišovat, zda se jedná o pohledávku do lh�ty splatnosti �i po lh�t� 

splatnosti. Každý podnik eviduje ur�ité množství pohledávek po lh�t� splatnosti. 

Jakými zp�soby a postupy se zjiš�uje a sleduje výše t�chto pohledávek ve mnou 

sledované spole�nosti, uvedu v samostatné kapitole. Svou práci jsem zam��ila 

na pohledávky z obchodních vztah�, s d�razem na vznik pohledávek po splatnosti. 

4.4.1 Praktické �ešení pohledávek ve spole�nosti 

Ve spole�nosti Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. sleduje pohledávky finan�ní 

odd�lení, konkrétn� pracovník na pozici finance controller. Toto odd�lení má ve své 
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pravomoci pohledávky od prvopo�átku vzniku konkrétního obchodního p�ípadu, až 

po neuhrazené vzniklé pohledávky. Aby nedocházelo k nedobytným pohledávkám, 

musí jednotlivá odd�lení spole�nosti Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. navzájem 

spolupracovat s finan�ním odd�lením. Spoluprací v této konkrétní firm� je myšlena 

tzv. pohledávková komise, která byla založena na základ� vnitropodnikového 

rozhodnutí managementu spole�nosti R-10.15.07. Hlavním ú�elem je zajistit �ádnou 

a v�asnou úhradu závazk� spole�nosti, pot�eba neustále ovliv�ovat chování 

odb�ratel� sm��ující k inkasu splatných pohledávek. Úkolem tohoto rozhodnutí je 

zajistit koordinovanou �innost jednotlivých obchodních referent�, finan�ního 

a právního odd�lení p�i �ešení a dokon�ení obchodních operací formou platby 

od zákazníka. 

Pohledávkovou komisi tvo�í obvykle 6 �len�, p�i�emž p�edsedou je obchodní 

�editel spole�nosti a tajemníkem finance controller, dále je p�ítomen vedoucí 

zákaznického odd�lení a obchodní koordináto�i obou divizí spole�nosti. Na jednání 

komise mohou být p�izváni i další pracovníci, pokud by to pro �ešení pohledávky bylo 

ú�elné (pohledávky za prodaný materiál na skladu zásobování a podobn�). 

P�i formulaci opat�ení komise bere v úvahu aktuální informace o dlužníkovi, 

dosavadní zkušenost se zákazníkem, výši pohledávky po splatnosti a její celkovou 

výši, dobu prodlení.  

 

4.4.1.1 �erná listina 

Pro vytvo�ení tlaku na zaplacení problémových pohledávek jsou stanovena 

pravidla dodávek jednotlivým dlužník�m a zákaz prodeje s odloženou splatností: 

Finance controller vždy k ur�itému datu (ve 14-ti denním intervalu) 

aktualizuje seznam firem, tzv. �ernou listinu (viz Tabulka 4.4), kterým není povoleno 

dodávat zboží. Na tomto seznamu jsou dlužníci, jejichž pohledávka je p�edm�tem 

soudního vymáhání, nebo jejíž splatnost p�esáhla 90 dn�.  
 

Tabulka 4.4: P�íklad �erné listiny - seznam firem, kterým není povoleno dodávat zboží  
v období 15.-31.1.2008 

 

Název Po splatnosti Celkem Od Do 
ALCON DEMP, spol. s r. o. 35 000,00 35 000,00 09.10.2007 09.10.2007
AUTODOPRAVA Ji�í Bedná� 6 504,00 6 504,00 10.03.2007 10.03.2007
�EN
K KUŽEL 30 514,00 30 514,00 21.10.2006 26.10.2006
INRE SYSTEM s.r.o., v likvidaci 3 954,00 3 954,00 17.09.2004 17.09.2004
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METAZ a.s. 28 720,00 28 720,00 28.09.2007 28.09.2007
Possil s.r.o. 26 478,00 26 478,00 27.07.2007 27.07.2007
Sefra Hungária Kft. 500 986,88 508 090,88 27.08.2007 17.01.2008
TEMPL METAL, s.r.o. 12 161,00 12 161,00 25.05.2007 25.05.2007
Železárny Veselí, a.s. 540 534,00 540 534,00 04.05.2007 09.07.2007

 

4.4.1.2 Šedá listina 

Obdobn� finance controller vždy k ur�itému datu (ve 14-ti denním intervalu) 

aktualizuje seznam firem, tzv. šedou listinu (viz Tabulka 4.5), kterým není povoleno 

dodávat zboží jinak, než za platbu p�edem �i v hotovosti. Na tomto seznamu jsou 

dlužníci, jejichž pohledávka je v prodlení více než 60 dn�, ale mén� než 90 dn�. 
Odb�rateli m�že být obnoven prodej se splatností za p�edpokladu sepsání 

platebního kalendá�e, jehož výsledkem je zkrácení doby prodlení. P�i nepln�ní 

takového kalendá�e je dlužník op�t za�azen na listinu.  

 
Tabulka 4.5: P�íklad Šedé listiny - seznam firem, kterým není povoleno dodávat zboží jinak  

než za platbu p�edem nebo v hotovosti v období 15.-31.1.2008 
 

Název Po splatnosti Celkem Od Do 
BEKOS s.r.o. 497 594,00 518 957,00 26.11.2007 23.02.2008
Czibolya és Társai Építöipari és 
Szolgátató Kft. 

7 336,29 18 188,29 16.10.2007 15.01.2008

Najman a synové s. r.o. 45 168,00 89 886,00 26.11.2007 14.01.2008
OOO TPK SELF 177 206,85 630 406,85 11.11.2007 31.12.2008
TRIPLE P s.r.o. 58 844,00 58 844,00 16.11.2007 16.11.2007
Vlastimil Šebesta 3 851,00 17 751,00 08.12.2007 17.01.2008

 

Seznamy zpracované finance controllerem jsou v kopiích rozesílány 

elektronickou poštou nejen �len�m komise, ale i všem zam�stnanc�m obchodního 

úseku, logistiky, generálnímu a finan�nímu �editeli. Na základ� t�chto seznam� by 

m�li odpovídající obchodní zástupci osobn� kontaktovat zákazníky a navrhnout 

�ešení úhrady pohledávky po splatnosti. V praxi kontaktují dlužné zákazníky 

s návrhem platebního kalendá�e (viz P�íloha �. 3). 

 

4.4.2 Pohledávky po lh�t� splatnosti a jejich vývoj  

Na základ� výše uvedené evidence pohledávek lze zjistit p�esnou �ástku 

pohledávek po splatnosti z obchodních vztah�, které firma evidovala za sledované 

hospodá�ské období, viz následující tabulka 4.6 a graf 4.3. 
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Tabulka 4.6: Vývoj pohledávek po splatnosti z obchodních vztah� v letech 2003-2008 (v tis. K�) 

 

Rok Typ pohledávky 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Pohledávky z obchodních vztah� po 
splatnosti 

51 207 48 957 40 855 45 650 75 639 39 377 
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Graf 4.3: Vývoj pohledávek po splatnosti vztažených k pohledávkám z obchodních vztah� 
(brutto v tis. K�) 

 

4.4.3 Vnitropodniková sm�rnice 

Vlivem existence pohledávek po lh�t� splatnosti tvo�í zákonit� podnik také 

opravné položky k t�mto pohledávkám. A to jak v souladu se zákonem (zákonné 

opravné položky neboli da�ov� uznatelné), tak v souladu s vnitropodnikovou 

sm�rnicí (ú�etní opravné položky neboli da�ov� neuznatelné). Da�ov� neuznatelné 

opravné položky jsou tvo�eny na základ� rozhodnutí ú�etní jednotky. 

V rámci t�chto operací je nutné znát vnitropodnikovou sm�rnici podniku. 

Jejím p�edm�tem je konkrétní doporu�ení na jednotný systém vedení ú�etní 

evidence ve vybraných oblastech. 

V zájmu jednotného postupu ú�tování t�chto operací je velmi ú�elné zvážit 

oblast, která se týká opravných položek k pohledávkám. Tato oblast zahrnuje 

informace o tvorb� a rozpušt�ní opravných položek a limity pro jejich tvorbu. 
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4.4.3.1 Zásady pro tvorbu ú�etních opravných položek k pohledávkám 

Spole�nost stanoví opravné položky k neproml�eným pohledávkám 

na základ� vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazník� a v�kové struktury 

pohledávek. Spole�nost tvo�í paušální opravné položky k pohledávkám více než 

3 m�síce po splatnosti ve výši 50%, k pohledávkám více než 4 m�síce po splatnosti 

ve výši 75 % a k pohledávkám více než 5 m�síc� po splatnosti ve výši 100 % (viz. 

Tabulka 4.7). K pohledávkám v��i dlužník�m v konkurzním a vyrovnávacím �ízení 

jsou vytvo�eny opravné položky ve výši 100 %. Paušáln� vytvo�ené opravné položky 

jsou dále upraveny na základ� analýzy platební schopnosti zákazník�. 

 
Tabulka 4.7: Limity pro tvorbu ú�etních opravných položek 

 

Podmínky tvorby opravné položky Výše opravné položky 
Po splatnosti > 90 dn� 50 % nominální hodnoty pohledávky 
Po splatnosti > 120 dn� 75 % nominální hodnoty pohledávky 
Po splatnosti > 150 dn� 100 % nominální hodnoty pohledávky 
Podniky v konkursním a vyrovnávacím �ízení  100 % nominální hodnoty pohledávky 
Rizikové pohledávky na základ� zjišt�ní 
spole�nosti bez ohledu na splatnost pohledávky 

až do výše 100 % nominální hodnoty pohledávky 

 

Opravné položky jsou zárove� tvo�eny k datu ro�ní ú�etní záv�rky, a to 

na partnera a variabilní symbol. Opravné položky na pohledávky evidované v cizí 

m�n� jsou tvo�eny k datu ro�ní ú�etní záv�rky v cizí m�n� p�epo�teny na K� kurzem 

�NB posledního pracovního dne ú�etního období. Opravné položky jsou tvo�eny 

na partnera (odb�ratele) a variabilní symbol. Opravné položky jsou rozpušt�ny 

v období (m�síci) zaplacení pohledávky, nebo pominutí skute�ností, pro které se 

spole�nost rozhodla pro tvorbu opravné položky. A to postupn� na základ� snížení 

rizika dobytnosti pohledávky. 

 

4.4.3.2 Odpis pohledávek 

Stejn� jako m�že podnik tvo�it da�ov� uznatelné i neuznatelné opravné 

položky k pohledávkám, m�že pohledávky také da�ov� i neda�ov� odepisovat. 

Da�ové odpisy jsou tvo�eny podle podmínek vymezených v Zákon� o dani z p�íjm�. 

Odpisy neda�ové tvo�í podnik na základ� dokladové inventarizace pohledávek 

pohledávkovou komisí. V rámci této inventarizace dojde k rozhodnutí o odpisu 

pohledávky a následném zápisu, který vyhotoví a podepíše ekonomický �editel 

a podnikový právník. 
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4.4.4 Zajišt�ní pohledávek a jejich vymáhání 

Oblast zajišt�ní a vymáhání pohledávek je spole�ností zna�n� opomíjena. 

Jak již uvádím v kapitole 2.3. této práce, je rozhodujícím p�edpokladem pro vznik 

pohledávky uzav�ení smlouvy. Pro úsp�šné vymáhání pohledávky je podstatný 

obsah smlouvy, p�edevším dodací a platební podmínky. 

Obvyklá doba splatnosti pohledávek dle obchodních smluv je ve spole�nosti 

stanovena od 14 do 45 dn�. Existují však výjimky - subjekty, které mají dobu 

splatnosti až 60 dn�, v ojedin�lých obchodních p�ípadech až 90 dn�. Jedná se 

zejména o obchodní �et�zce, které si vpodstat� diktují svá vlastní pravidla, ovšem 

v jejich p�ípad� nevznikají nedobytné pohledávky. 

Kritéria stanovení splatnosti pohledávek jsou: 

� dlouhodobý nebo nový odb�ratel 

� objem odb�ru zboží 

� d�ležitost odb�ratele nap�. z hlediska pravidelnosti odb�r�, budoucí perspektivy 

� platební morálka 

Obchodní smlouvy s odb�rateli p�ipravuje firemní právník ve spolupráci s obchodním 

úsekem a jsou zpravidla uzav�eny na období jednoho roku. Vždy je ve smlouv� 

obsažena doložka o smluvní pokut� v p�ípad� nedodržení smluvního závazku 

a rozhod�í doložka. Smluvní strany se tak zavazují k �ešení p�ípadných spor� 

prost�ednictvím rozhod�ího �ízení, nikoli v pravomoci obecných soud�. 

Ze zajiš�ovacích instrument� spole�nost využívá sm�nku, ale pouze 

s jedním odb�ratelem. Tento odb�ratel je ovšem významným a dlouhodobým 

zákazníkem s dobrou platební morálkou. Jelikož je obor, ve kterém se firma 

pohybuje, velmi prom�nlivý a doslova nabitý konkurencí, došlo k oboustranné shod� 

a ob� spole�nosti uzav�ely tzv. Dohodu o sm�nce. Dohoda je vždy uzav�ena 

na období jednoho roku, s ohledem na trvání obchodní smlouvy mezi subjekty. 

P�edm�tem dohody je sm�nka vlastní, kdy se výstavce, kterým je dlužník, zavazuje 

v��iteli, že zaplatí v��iteli nebo oprávn�né osob� stanovenou sumu v ur�itý den 

a na ur�itém míst�. 

V p�ípad� nových odb�ratel�, pop�. odb�ratel� bez uzav�ené ro�ní obchodní 

smlouvy, vyžaduje spole�nost platbu v hotovosti nebo prost�ednictvím zálohy. 
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Proces vymáhání 
Vnitropodniková sm�rnice S – 312.02 upravuje pr�b�h celého obchodního p�ípadu 

od jeho vzniku, resp. objednávky po úhradu, resp. vznik pohledávky, ovšem 

neobsahuje žádné závazné doporu�ení, jak postupovat p�i vymáhání platby. V praxi 

to ve sledované spole�nosti probíhá asi takto: finance controller na základ� 

zpracovaných listin upozorní konkrétního obchodníka, že jemu p�id�lený zákazník 

neuhradil splatné faktury. Obchodník v�tšinou zákazníka kontaktuje telefonicky �i jej 

osobn� navštíví, aby jej upozornil na splatnost da�ového dokladu a pop�. zjistil 

d�vody prodlení platby. Po dohod� s finance controllerem m�že zákazníkovi 

nabídnout uzav�ení splátkového kalendá�e. V tomto bod� v�tšinou role obchodníka 

kon�í. V p�ípad� dlužníka na tzv. �erné listin� pozastaví obchodní referentky 

zákaznického centra další fakturaci a expedici zboží na adresu dlužníka. Pokud se 

pohledávka stále objevuje na listinách, anebo není pln�n splátkový kalendá�, 

rozhodne finance controller po dohod� s obchodním �editele o p�ípadném postoupení 

pohledávky firemnímu právníkovi k dalšímu �ešení. 
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5. NÁVRH SYSTÉMU �ÍZENÍ POHLEDÁVEK PRO SPOLE�NOST 

AKZO NOBEL COATINGS CZ, A.S. 

V tržním prost�edí p�edstavuje platební neschopnost jeden z vážných 

ekonomických ukazatel�, který velkou m�rou ovliv�uje zdraví firmy. Práce 

s pohledávkami by se proto nem�la podce�ovat. Znalost stavu pohledávek 

k ur�itému datu je pot�ebná pro operativní financování pohledávek, a proto 

monitorování vývoje pohledávek v objemu, struktu�e a �ase je jedním z hlavních 

úkol� finan�ního odd�lení firmy. Finan�ní odd�lení však není jediný úsek firmy, který 

se �ešením pohledávek zabývá – úsp�šné vy�ešení pohledávky je spolupráce 

finan�ního a obchodního úseku, a v neposlední �ad� také zákaznického centra. 

St�žejní roli zde hraje finan�ní úsek, jehož hlavním úkolem je pro obchodní úsek 

p�ipravit p�ehledný a zárove� jednoduchý podklad, který následn� slouží 

pro komunikaci s dlužníkem.  

Sou�asný zp�sob �ízení pohledávek ve spole�nosti je již nevyhovující. 

Management spole�nosti si žádá p�esn�jší evidenci, s d�razem na prevenci vzniku 

pohledávek a minimalizaci nedobytných pohledávek. 

 

5.1 Sledování pohledávek 

V oblasti evidence pohledávek doporu�uji sledované spole�nosti rozší�it 

a upravit stávající systém. Zodpov�dný pracovník, konkrétn� finance controller, 

týdn�, nap�. v pátek, nov� zpracuje listiny dlužník� pro pohledávkovou komisi takto: 

a) �erná listina - seznam firem, kterým není povoleno dodávat zboží 

od následujícího týdne do zaplacení pohledávky. Na tomto seznamu budou dlužníci, 

jejichž pohledávka je p�edm�tem soudního vymáhání, nebo jejíž splatnost p�esáhla 

60 dn�.  

b) Šedá listina - seznam firem, kterým není povoleno dodávat zboží jinak, 

než za platbu p�edem nebo v hotovosti. Na tomto seznamu budou dlužníci, jejichž 

pohledávka je v prodlení více než 30 dn� a mén� než 60 dn�. 
c) Žlutá listina - seznam firem,které by m�ly být p�i objednávce upozorn�ny 

na splatné pohledávky v prodlení do 30 dn�. 
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Ve stejném rozsahu budou na této listin� uvád�ny (odlišn� písmem nebo 

barvou) firmy, s nimiž je uzav�en platební kalendá� s poznámkou, zda je pln�n. 

V p�ípad�, že platební kalendá� není dodržován, platí zásady �erné/šedé listiny. 

Odb�rateli m�že být obnoven prodej se splatností za p�edpokladu sepsání 

platebního kalendá�e, jehož výsledkem je zkrácení doby prodlení. P�i nepln�ní 

takového kalendá�e bude dlužník na listinu op�t za�azen. 

Pro p�ehledn�jší a rychlejší obraz o stavu pohledávek jsou listiny nov� 

zpracovány tak, aby se subjekt vyskytl pouze na jedné listin�, a to se všemi 

nevyrovnanými závazky po splatnosti. Pravidlo pro umíst�ní na listinu je dle nejstarší 

pohledávky. Tím by vznikl p�ehled o platební morálce daného subjektu – o tom, kolik 

dodávek a jakou �ástku má v prodlení. Také zpracování v týdenním intervalu lépe 

napomáhá p�edcházet vzniku pohledávek s velkým prodlením. 

 

5.2 Systémové opat�ení 

Zákaz dodávat zboží dlužník�m s prodlením více než 61 dn� navrhuji ošet�it 

i systémov�. Nyní vše závisí na manuální práci obchodních referentek, které pracují 

s obchodní �ástí softwaru ESO9. Tento zp�sob není ideální, protože dochází 

k necht�ným opomenutím �i chybám.  

Systém by m�l automaticky zamezit vystavení p�íkazu k vyskladn�ní zboží 

a upozornit již p�i vkládání prodejních objednávek, že je subjekt p�i�azen na �ernou 

listinu.  

Odb�ratel�m by tak byl v ESO9 p�id�len jednotlivý stav, nap�.:  

0 - nic,  

1 - žlutý,  

2 - šedý, 

4 - �erný,  

6 – �ervený - výjimka.  

Dále by bylo možné manuáln� p�i�adit stav „3 – šedý – ru�n�“ a stav „5 – 

�erný – ru�n�“.  

Platila by následující pravidla: 

Aplikace m�že m�nit stavy tak, že p�i�adí subjektu �íslo dle míry jeho 

zadluženosti (viz výše). P�i�emž by platilo, že aplikace nem�že dát vyšší hodnotu 
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než tu, která je aktuáln� p�i�azena, tedy má–li subjekt p�i�azen stav 3, nem�že 

od aplikace dostat 2, stav 4 ale dostat m�že. 

Z d�vodu obchodních výjimek a mimo�ádných dohod doporu�uji zavést stav 

6 (�ervený - výjimka), systém si tohoto subjektu nebude všímat a bude možné na n�j 

fakturovat (vystavovat prodejní objednávky). Subjekty, kterým náleží stav 6, jsou 

schváleny �leny pohledávkové komise. Z obchodní praxe vím, že se bude jednat 

zejména o obchodní �et�zce a spolupracující jednotky skupiny Akzo. 

Pokud oprávn�ný uživatel p�i�adí ru�n� subjekt na �ernou listinu, má to v�tší 

váhu, než když to ud�lá aplikace sama. Proto tedy stavy 3 a 5 z�stávají zachovány, 

i když už subjekt nedluží.  

Oprávn�ní rozhodnout o odblokování subjektu z �erné listiny, a to 

na základ� písemné žádosti s pat�i�ným od�vodn�ním, by m�li mít pouze: generální 

�editel, obchodní �editel a ekonomický �editel.  

Na základ� písemného pokynu jedné z výše uvedených osob m�že finance 

controller subjekt odblokovat. 

  

5.3 Credit limit pro odb�ratele 

V návaznosti na p�edchozí krok doporu�uji p�i�adit každému odb�rateli 

v systému tzv. Credit limit (viz P�íloha �. 4). Což by byl vlastn� úv�rový limit, neboli 

maximální výše pohledávky (saldo) za jedním odb�ratelem. Spole�nost neposkytne 

na fakturu zboží v hodnot�, která by zp�sobila p�ekro�ení ur�eného credit limitu. 

Credit limit není zajiš�ovací prost�edek v pravém slova smyslu, ú�elem je p�edejít 

tomu, aby p�ípadné pohledávky nenarostly do nep�im��ené výše. Proto doporu�uji 

kombinovat toto zajišt�ní s kontrolou platební morálky jednotlivých odb�ratel�. 

Credit limit je nutné stanovit zejména pro velké odb�ratele, všechny ostatní 

subjekty budou mít automaticky nastaven limit 50 000 K�. Pro stanovení správné 

výše limitu pro jednotlivé odb�ratele je t�eba vycházet z výše obratu, platebních 

podmínek – doby splatnosti stanovené ve smlouv�, ale také z bonity klienta. Ideální 

je nastavit limit tak, aby byly veškeré transakce kryty pojišt�ním. To ale v mnoha 

p�ípadech není možné, proto je nutné stanovit limit na základ� rozumného zvážení, 

aby se firma v p�ípad�, že selžou všechny ochranné mechanizmy, nedostala 

do existen�ních problém�.  
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Limity, platné pro jednotlivé smluvní odb�ratele, by m�ly být odsouhlaseny 

taktéž i divizí Powder, jelikož se jedná o jednotný systém �ízení pohledávek v rámci 

celé spole�nosti. 

Kontrola systému by pak mohla pracovat na následujícím principu: 

Úrove� 1: P�i zadávání objednávky do systému je prov��eno, zda hodnota 

objednávky nep�ekra�uje credit limit pro daný subjekt – pokud ano, systém podá 

varování. 

V p�ípad�, že objednávka p�ekra�uje stanovený limit pro daný subjekt, pak je 

p�ijata do systému ESO9, avšak ihned zablokována pro p�ípadnou realizaci z d�vodu 

p�ekro�ení limitu dle P�ílohy �. 3. Zde nastává okamžik pro vyvíjení aktivity za ú�elem 

inkasa plateb tak, aby objem rozfakturovaných transakcí poklesl na takovou úrove�, 

která by dovolila zpracovat a vy�ídit novou objednávku. 

Úrove� 2: P�i vystavování výdejky �i p�íkazu k vyskladn�ní, pokud subjekt 

p�ekro�í limit, je vystavení tohoto dokumentu zablokováno. 

Odblokování by ve výjime�ných p�ípadech provedl na základ� písemné 

žádosti finance controller. Deblokace by m�la �asové omezení nap�. 60 minut, poté 

by byl subjekt trvale zablokován proti realizaci jakékoliv jeho objednávky ze strany 

Akzo Nobel, až do doby další p�ípadné manuální deblokace ze strany finance 

controllera nebo automatického uvoln�ní systémem. 

Návrh na zm�nu credit limitu by m�l podávat finance controller 

�i pohledávková komise. Nové obchodní subjekty by systém vyhodnotil jako subjekty 

s minimálním limitem, tzn. s limitem 50 000 K�. 

 

5.3.1 Hodnocení bonity odb�ratele 

Zjišt�ní bonity odb�ratel� má význam pro ur�ení výše credit limitu 

odb�ratele. Navrhuji managementu spole�nosti, aby bu	 jmenoval skupinu 

pracovník�, která by rozd�lila odb�ratele do jednotlivých bonitních skupin, anebo 

využil nabídky externí spole�nosti. Domnívám se, že služby externí zkušené 

spole�nosti by byly výhodn�jší, jelikož m�že sou�asn� nabídnout své know-how 

k ur�ení creditního limitu �i pojišt�ní pohledávek šité na míru, a obvykle také 

disponuje rozsáhlou databází. Naopak využití vlastních pracovník� je závislé 

na jejich konkrétních znalostech. Existuje �ada metod s r�znou náro�ností provedení, 
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nap�. brainstorming, Paretova analýza, Markovova analýza, matematicko-statistické 

metody, metody multikriteriálního rozhodování, bonitní a bankrotní modely aj. 

Pro pot�eby této práce uvedu alespo� �áste�ný návrh možného rozd�lení 

zákazník� do bonitních skupin. Hodnocení solidnosti a solventnosti odb�ratele by 

bylo stanoveno jako kombinace n�kolika d�ležitých ukazatel�: 

� platební disciplína 

� objem tržeb 

� vývoj podniku 

� obrat/celkové výkony 

� pom�r vlastního jm�ní a cizího 

kapitálu 

� ob�h kapitálu 

� pom�r pohledávek a závazk� 

� tvorba zisku/ztráty 

� právní forma 

� stá�í firmy 

� vlastnictví nemovitého majetku 

� charakteristika odv�tví a jeho 

rizikovost 

� spolupráce s dodavatelem 

 

Podle preferencí sledované spole�nosti by se jednotlivým kritériím p�i�adily 

váhy nap�. dle bodovací metody, tak aby celková váha byla vždy 100%. Pro pot�eby 

spole�nosti Akzo Nobel jsou významná kritéria objem tržeb, platební disciplína 

a spolupráce s dodavatelem. Jelikož je tato metodika zna�n� obsáhlá a ve své práci 

doporu�uji spolupráci s externí spole�ností, uvedu pouze p�íklad bodového 

ohodnocení u kritéria - objem tržeb. 

 
Objem uskute�n�ných tržeb za rok: 
0 – 500 000 K�   max.50 bod�   

500 000 – 2 000 000 K�  max.100 bod� 

nad 2 000 000 K�   max. 150 bod� 

 

Obdobn� by se provedlo ohodnocení u všech vybraných kritérií a výsledkem by byly 

3 skupiny odb�ratel�, ur�ené dle jejich p�ínosu pro spole�nost, nap�.: 

A odb�ratelé – významní odb�ratelé p�inášející spole�nosti nejv�tší zisky, ochotn� 

poskytují informace, r�zná úrove� platební disciplíny 

B odb�ratelé – dob�e platící odb�ratelé, ale s menším objemem zakázek 
C odb�ratelé – špatn� platící odb�ratelé, ojedin�lé zakázky, nutno sledovat 
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5.4 Prevence vzniku pohledávek po splatnosti 

V tržním prost�edí p�edstavuje platební neschopnost jeden z vážných 

ekonomických ukazatel�, který velkou m�rou ovliv�uje zdraví firmy. Dokonce bych 

uvedla, že v �eské republice je pro mnohé podnikatelské subjekty naprosto b�žné, 

že vstupují do obchodního vztahu, i když ví, že nebudou schopny uhradit své 

budoucí závazky. Naopak pro �adu firem m�že být tato skute�nost vážným 

existen�ním nebezpe�ím, a to zejména dnes, kdy je p�etíženost soud�, a tím i šance 

k domožení se práva a zaplacení pohledávky zdlouhavá a v�tšinou nulová.  

Doporu�uji sledované spole�nosti taktéž zavést do vnitropodnikové sm�rnice 

vypracovaný jednotný postup, jaké kroky �init v p�ípad�, že dlužník neuhradí sv�j 

závazek, nap�. viz. tabulka 5.1 (na následující stran�). Tento fakt byl doposud trochu 

opomíjen, a �ešení se tak zbyte�n� prodlužovalo. 

 
1. krok: Telefonický/osobní kontakt 

Telefonický kontakt je velmi oblíbený a používaný pro svou rychlost 

a nenákladnost. Jednoduchým krokem lze efektivn� vy�ešit hodn� problém�. 

D�ležité je, aby se ten, kdo upomíná, nenechal odbýt tradi�ními výmluvami, nap�. již 

jsme zaplatili, doba je zlá, apod. Tento zp�sob komunikace se doporu�uje 

u „�erstvých“ pohledávek, anebo jako díl�í krok provád�ní kontroly stavu. P�i delším 

období po splatnosti, nebo vzhledem k dobrým obchodním vztah�m, je výhodn�jší 

osobní kontakt, který je efektivn�jší. Lze využít psychologického hlediska a navodit 

siln�jší pocit zodpov�dnosti a závazku než p�i anonymním telefonickém kontaktu. 

Výsledkem by již mohlo být uzav�ení dohody o pohledávce, pop�. dohody 

o splátkovém kalendá�i. 

 
2. krok: Upomínka 

V p�ípad�, že prvotní kontakt selhal a dlužník se stále nemá k tomu, aby 

pohledávku �ešil, je na míst� zaslání slušné, ale d�razné písemné upomínky. Kv�li 

p�ípadným soudním �ízením musí být upomínka zaslána doporu�en�. Dob�e 

sestavená upomínka dává p�edpoklad k rychlému uhrazení dlužné �ástky. V této fázi 

by si m�l v��itel nekompromisn� opat�it uznání závazk�, které je nezbytné 

pro p�ípad, že dojde k soudnímu vymáhání. 
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3. krok: Podepsání splátkového kalendá�e 
Splátkový kalendá� již spole�nost využívá a vidí v n�m pozitivní p�ínos 

v komunikaci s dlužníkem. Principem je rozpo�tení dlužné �ástky na ur�itý po�et 

m�síc�, bez jakéhokoliv navýšení. Samoz�ejm� je zapot�ebí vzít v úvahu i riziko, že 

dlužník splátkový kalendá� nedodrží a ješt� se dostane do dalších finan�ních 

problém�. Proto je lepší dozajistit pohledávky, nap�. sm�nkou. 

 
4. krok: Právní �ešení 

Pokud ani splátkový kalendá� není dodržen, p�ichází další fáze, a to p�edání 

uznaného dluhu dlužníka firemnímu právníkovi. Dlužník není schopen �i nejeví zájem 

dohodnutý splátkový kalendá� plnit, je �as na �ešení situace formou dosažení práva, 

a to: 

� využitím pat�i�ných �lánk� ve smlouv�, firma nap�. používá: smluvní pokutu, 

atribut „Rozhod�ího soudu“, 

� zažalováním sm�nky, která byla vystavena p�i podpisu splátkového kalendá�e, 

� podáním exeku�ní žaloby na základ� výše zmi�ovaného rozhodnutí rozhod�ího 

soudu �i odsouzené sm�nky. 

 
Tabulka 5.1: Krokové schéma prevence pohledávek 

 

  

 
 

5.4.1 Pojišt�ní pohledávky 

V �eské republice už lze pojistit i pohledávky, p�edevším pokud jde 

o pohledávky ze zahrani�ního obchodu, které práv� tvo�í významnou �ást 
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nedobytných pohledávek sledované spole�nosti. V sou�asné dob� již existují 

v �eské republice spole�nosti, které se zabývají pojišt�ním plateb. Pojistitelé 

disponují rozsáhlými databázemi, takže dokážou posoudit bonitu odb�ratele.  

Navrhuji managementu firmy zvážit spolupráci s pojiš�ovací agenturou, 

jejímž prost�ednictvím by došlo k eliminaci rizika výskytu platební neschopnosti 

anebo platební nev�le ze strany obchodního partnera. Nelze však opomenout, 

že v p�ípad� nezaplacení odb�ratelem pojiš�ovací agentura neposkytne úhradu 

pohledávky ihned a v plné výši, ale dodavatel se podílí tzv. spoluú�astí. Také je 

nutno zmínit, že ne každý subjekt je pojistitelný. Pojiš�ovací agentury prov��ují 

všechny subjekty a v p�ípad�, že se jedná o rizikový subjekt, je pojišt�ní zamítnuto, 

v lepším p�ípad� je pouze snížen požadovaný pojistný limit. 

Administrativa spojená s pojišt�ním je minimální. Základní operace, které 

provádí pojišt�ný, jsou obvykle následující: 

� Vypracovává žádosti o úv�rové limity, ve kterých sd�luje identifika�ní údaje 

o odb�rateli, výši požadovaného úv�rového limitu, pop�. požadované zvýšení již 

p�iznaného limitu.  

� Sleduje výši pohledávek, využití jednotlivých úv�rových limit�, splácení 

pojišt�ných pohledávek a v p�ípad� prodlení dlužníka informuje pojiš�ovnu. 

� P�edává pojiš�ovn� podklady k neplaceným pojišt�ným pohledávkám. 

� Po skon�ení pojistného období vypracuje deklaraci o uskute�n�ném obratu za 

toto období. Na základ� této deklarace pojiš�ovna vyú�tuje skute�né pojistné. [7] 

Pojišt�ní pohledávek z obchodního styku p�edstavuje komplex služeb, který 

charakterizuje následující graf 5.1. 

 

 

 

 

 

 

 
Graf 5.1: Komplex služeb pojišt�ní pohledávek (zdroj: [7]) 
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5.4.2 Postoupení pohledávky 

Postoupení pohledávky, neboli cese, se uskute�ní na základ� smlouvy podle 

ustanovení § 554 ob�anského zákoníku. Základní charakteristikou smlouvy je v�le 

v��itele postoupit svoji pohledávku za dlužníkem i bez jeho souhlasu. Spolu 

s pohledávkou p�echází na nového v��itele i její p�íslušenství a všechna práva s ní 

spojená. P�vodní v��itel je ozna�ován jako postupitel, nový jako postupník. 

Doporu�uji spole�nosti zvážit také využití tohoto zajiš�ovacího instrumentu, 

který m�že spole�nost praktikovat nap�. až po vy�erpání všech možností, jak 

pohledávku realizovat. Postoupení pohledávek je realizováno prost�ednictvím inkasní 

firmy, která vymáhá pohledávky po splatnosti p�edané spole�ností k vymáhání. 

Výhodou je p�edání prakticky jakékoli (i nedobytné) pohledávky k vymáhání 

a zvýšení pravd�podobnosti úhrady t�chto problematických pohledávek 

oproti p�ípadu, že bude pohledávku vymáhat standardními postupy sama spole�nost. 

Zpravidla se obecn� používá princip vymáhání inkasní firmou na ú�et spole�nosti 

(v��itele) a odm�na procentem z vymožené �ástky pro inkasní firmu. 
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6. ZÁV	R 

Hlavním cílem mé práce bylo zhodnotit stávající stav �ízení pohledávek 

po splatnosti ve spole�nosti Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. a navrhnout opat�ení 

vedoucí ke snížení po�tu nedobytných pohledávek. 

Obecn� chci zd�raznit, aby všechny podnikatelské subjekty práci 

s pohledávkami nepodce�ovaly. Pokud odb�ratelé neuhradí spole�nosti pohledávky, 

m�že se potom stát, že se sama spole�nost dostane do finan�ní tísn�. 

Mezi st�žejní cíle �ízení pohledávek pat�í omezování pohledávek po lh�t� 

splatnosti a pohledávek nedobytných. Pro efektivní �ízení pohledávek je nezbytné 

p�edem si ur�it postup, jakým bude prevence a následné vymáhání probíhat. 

P�i�emž základním p�edpokladem je �ádn� vedená evidence pohledávek spole�nosti 

tak, aby bylo možné p�esn� stanovit výši pohledávky, ale také doložit, jak daná 

pohledávka vznikla. Je tedy nezbytn� nutné vést evidenci nejen ú�etních doklad�, 

ale i ostatních dokument� dokládajících oprávn�nost pohledávky. Spole�nost by také 

m�la provád�t �innosti sm��ující k zaplacení pohledávek a p�edevším pohledávky 

pravideln� sledovat a provád�t jejich inventarizaci. 

Pro vypracování praktické �ásti byla d�ležitá volba podniku. Akzo Nobel 

Coatings CZ, a. s. eviduje zejména pohledávky z obchodních vztah�, na kterých 

bych mohla praktikovat znalosti vyplývající z teorie. Nejprve jsem se seznámila se 

sou�asným zp�sobem �ízení pohledávek ve spole�nosti a došla jsem k záv�ru, 

že správa takového množství pohledávek není nijak jednoduchá. Po vyžádání všech 

pot�ebných doklad� jsem za�ala pohledávky analyzovat. Pohledávky jsem rozd�lila 

podle �len�ní v rozvaze a tvo�ila tabulky a grafy, a to i za minulá období. Následn� 

jsem výsledky porovnávala a interpretovala. V souvislosti s pohledávkami 

po splatnosti jsem zaznamenala jejich odpisy a tvorbu opravných položek. 

Po celkové analýze pohledávek ve spole�nosti jsem se zam��ila na evidenci 

pohledávek po splatnosti. Taktéž nový management spole�nosti klade d�raz 

na zlepšení platební morálky odb�ratel� a snížení po�tu nedobytných pohledávek, 

které jen negativn� ovliv�ují likviditu spole�nosti. Stávající evidence byla p�íliš 

benevolentní a opomíjela dlužníky v prodlení mén� než 60 dn� po splatnosti. 

Doporu�ila jsem spole�nosti doplnit monitorování odb�ratel� takovým zp�sobem, 

aby již evidovala odb�ratelské subjekty v prodlení do 30 dn�. V návaznosti na tento 
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krok navrhuji provést i systémové opat�ení, které automaticky upozorní a zabrání 

dodat zboží subjektu, který je v prodlení více než 61 dn�.  

Zkracování doby splatnosti pohledávek a snižování jejich absolutní výše 

v podniku je projevem p�íznivého vývoje daného podniku z hlediska likvidity. Toto by 

ovšem ve svém d�sledku mohlo vést též k omezování �innosti podniku z d�vodu 

nezájmu odb�ratel�, a tím i k poklesu zisku. Podnik je tedy nucen spolu s dodávkou 

poskytnout mnohé výhody, z nichž obchodní úv�r bývá tou nejpodstatn�jší a zajiš�uje 

mu konkuren�ní výhodu. Navrhuji spole�nosti, aby p�id�lila všem odb�ratel�m 

v podnikovém systému tzv. Credit limit, jenž by zamezil fakturaci zboží 

nad stanovenou hodnotu. Ú�elem tohoto opat�ení je p�edejít tomu, aby p�ípadné 

pohledávky nenarostly do nep�im��ené výše. Toto preventivní zajišt�ní doporu�uji 

kombinovat s kontrolou platební morálky jednotlivých odb�ratel� a hodnocením jejich 

bonity.  

Po seznámení se s obsahem p�íslušné vnitropodnikové sm�rnice jsem 

zjistila, že spole�nost nijak jednotn� neupravuje postup vymáhání pohledávek, resp. 

kontaktování odb�ratele s postupným návrhem �ešení situace. V kapitole 5.4 

Prevence vzniku pohledávek po splatnosti proto uvádím a doporu�uji vhodný postup, 

který by se mohl zapracovat do interních p�edpis� spole�nosti. 

Ze zajiš�ovacích instrument� spole�nost aktivn� používá zejména základní 

preventivní opat�ení jako smluvní pokutu, doložku rozhod�ího soudu, dále splátkový 

kalendá� a ojedin�le sm�nku. Po zvážení personálních a administrativních možností 

navrhuji spole�nosti kontaktovat n�kterou z externích firem, které se zabývají 

komplexním �ízením pohledávek, a jsou napojeny na p�íslušné databáze 

podnikatelských subjekt�. Zkušená firma vypracuje produkt tzv. šitý na míru 

a poskytne sledované spole�nosti nap�. mnou navrhované pojišt�ní pohledávek 

�i postoupení pohledávek, viz kapitoly 5.4.1 a 5.4.2, v�etn� svého know-how 

v oblasti hodnocení bonity a výpo�tu úv�rového limitu. 

Doporu�uji managementu Akzo Nobel Coatings CZ, a.s., aby zefektivnil 

�ízení pohledávek ve spole�nosti s ohledem na stav pohledávek po splatnosti. 

Navrhuji zvážit implementaci mnou navrhovaných opat�ení, které by mohly pozitivn� 

ovlivnit správu pohledávek a prevenci vzniku nedobytných pohledávek v rámci 

spole�nosti. 
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SEZNAM ZKRATEK 

aj. - a jiné 
a.s. - akciová spole�nost 

apod. - a podobn� 

atd. - a tak dále 

B.V. - Besloten Vennootschap - právní forma podnikání v Nizozemí (spole�nost 

s ru�ením omezeným) 

CP - cenné papíry 

�. - �íslo 

�NB - �eská národní banka 

DPH - Da� z p�idané hodnoty 

EMS - Environmental management systém (Systém �ízení pro životní prost�edí) 

ERP - Enterprise Resource Planning (Informa�ní systém organizace) 

ESIG - European Solvents Industry Group (Evropská pr�myslová skupina pro 

rozpoušt�dla) 

GmbH - Gesellschaft mit beschränkter Haftung - právní forma podnikání v N�mecku 

(spole�nost s ru�ením omezeným) 

HTML - Hyper Text Markup Language (zna�kovací jazyk pro hypertext) 

ICI - Imperial Chemical Industries 

I�O - Identifika�ní �íslo organizace 

IT - Informa�ní technologie 

ISO - International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace  

pro normalizaci)  

K� - koruna �eská 

kg - kilogram 

mil. - milion 

nap�. - nap�íklad 

násl. - následující 

odst. - odstavec 

OHSAS - Occupational health and safety management systems (Systém �ízení 

bezpe�nosti a ochrany zdraví p�i práci) 

O�KJ - Odbor �ízení kvality a jakosti 

OTS - Obchodn�-technický servis 



 

PC - Personal computer (osobní po�íta�) 

pop�. - pop�ípad� 

PS� - Poštovní sm�rovací �íslo 

QMS - Quality management system (Systém �ízení pro jakost) 

resp. - respektive 

Sb. - sbírka 

s.r.o. - spole�nost s ru�ením omezeným 

Sp. z o.o. - Spóka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� - právní forma podnikání 

v Polsku (spole�nost s ru�ením omezeným) 

tis. - tisíc 

tj. - to jest 

tzn. - to znamená 

tzv. - takzvaná 

vs. - versus 
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P�íloha �. 2:  
ROZVAHA AKTIV A PASIV SPOLE�NOSTI AKZO NOBEL 

COATINGS CZ, A.S – ROK 2008 
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P�íloha �. 3:  

PLATEBNÍ KALENDÁ� 
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P�íloha �. 4:  
NÁVRH CREDIT LIMITU 

CODE SUBJECT DEP CREDIT LIMIT 
25264150 BALAKOM COLOR CENTRUM s.r.o. DECO 99 000 000,00 K� 
49435388 Bauhaus K.S. DECO 20 000 000,00 K� 
25703323 Global Stores a.s. DECO 20 000 000,00 K� 
63473291 GLOBUS �R, k.s. DECO 20 000 000,00 K� 
47117559 HORNBACH Baumarkt CS spol.s r.o. DECO 20 000 000,00 K� 
35838949 HORNBACH -Baumarkt SK spol. s r. o. DECO 20 000 000,00 K� 
49708881 Kutil k.s. DECO 20 000 000,00 K� 
60470968 OBI �eská republika s.r.o. DECO 20 000 000,00 K� 
26130963 RTK logistic, s r.o. DECO 20 000 000,00 K� 
64945880 Penny Market s r.o. DECO 20 000 000,00 K� 
AKZO7012 Casco Adhesives AB DECO 20 000 000,00 K� 
AKZO8850 ICI SLOVAKIA S.R.O. DECO 20 000 000,00 K� 
47913525 TRIGA COLOR, a.s. DECO 20 000 000,00 K� 
25069497 p.k. Solvent s r.o. DECO 8 000 000,00 K� 
45193258 ArcelorMittal Ostrava, a. s. DECO 6 000 000,00 K� 
61945188 HEMAX TRADING, spol. s r.o. DECO 5 000 000,00 K� 
15488195 MILAN BÍLEK-SILESIA COLOR DECO 2 000 000,00 K� 
25034961 AVEX Liberec s r. o. DECO 1 000 000,00 K� 
18953573 Bosch Termotechnika s.r.o. DECO 1 000 000,00 K� 
60723246 Hanácké železárny a pérovny, a. s. DECO 375 000,00 K� 
46580344 KOMAS, s.r.o. DECO 375 000,00 K� 
25830716 Slévárny T�inec, a.s. DECO 375 000,00 K� 
AKZO1035 AKZO NOBEL POWDER COATINGS POWDER 20 000 000,00 K� 
36378291 BALAKOM Slovakia s.r.o. POWDER 20 000 000,00 K� 
14801884 KOVONA  a.s. POWDER 2 500 000,00 K� 
31449557 Metal design Slovakia a.s. POWDER 2 300 000,00 K� 
64609944 MORA MORAVIA a.s. POWDER 2 300 000,00 K� 
41033442 BSK METAL, s.r.o. POWDER 2 000 000,00 K� 
36030554 CORTIZO Slovakia,a.s. POWDER 2 000 000,00 K� 
49789431 ELROZ  a.s. POWDER 1 500 000,00 K� 
00507814 LINET  spol. s r.o. POWDER 1 500 000,00 K� 
25244451 DIOSS  NÝ�ANY  a.s. POWDER 1 000 000,00 K� 
26751771 Andrew Telecommunications s.r.o. POWDER 800 000,00 K� 
25303414 Kromexim Products spol. s r.o. POWDER 500 000,00 K� 
46507272 ISOLIT BRAVO s.r.o. POWDER 400 000,00 K� 
49812106 RONAL �R s.r.o. POWDER 400 000,00 K� 
00009971 AGROSTROJ a.s. PELHRIMOV POWDER 375 000,00 K� 
64615880 AZ FIN servis. s.r.o. POWDER 375 000,00 K� 
 
 


