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Anotace 

Pohledávky z obchodního styku představují pro firmu dosud neuhrazené faktury 

od odběratelů, a tedy ovlivňují oblast podnikových financí. Pro zachování likvidity musí 

mít firma zajištěn stabilní přísun provozních prostředků pro svou činnost. Je tedy nutné 

zaměřit se na proces řízení pohledávek, od jejich vzniku, přes usměrňování jejich objemu, 

doby splatnosti, prověřování platební kázně odběratelů, až po způsoby jejich vymáhání 

a možnosti využívání zajišťovacích prostředků. Důležité je zaměřit se na splácení 

pohledávek ve lhůtách splatnosti a předcházení vzniku nedobytných pohledávek, které by 

v krajním případě mohly vést až k zániku firmy. Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj 

pohledávek ve stavební firmě BM + StavMont, s. r. o. za období 5-ti let, na vývoj dob 

obratu a rychlosti obratu pohledávek. 

Klí čová slova: pohledávky, faktura, likvidita, doba splatnosti, zajišťovací prostředky, doba 

                       obratu 

Summary 

Unliquidated invoices from company followings represent its trade receivables 

influencing the area of company corporate finances. In order to maintain its cash position, 

the company must have operational facilities income secured to be able to run. Therefore it 

is necessary to focus on the process of operating of the receivables since their occurrence, 

through regimentation of thein volume, expiration term, checking the payment discipline of 

the followings, and finally the ways how to exact them and the possibilities of provisoy 

facilities usage. It is important to focus on paying the receivables, which might eventually 

make the company go bankrupt. The bachelor thesis deals with the development of 

receivables in the construction company BM + StavMont, s. r. o. over the period of 5 years, 

and with the development of the turnover periods and turnover rate of receivables. 

Keywords: receivables, invoice, cash positon, term of expiration, provisory facilities, time 

                  of turnover 
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1. ÚVOD 

Jednu z nejdůležitějších oblastí podnikových financí představují zúčtovací vztahy. 

Poskytují přehled o tom, jak firma komunikuje s okolním světem ať už v podobě 

pohledávek, tak závazků. Hlavním úkolem firmy by mělo být zachování její likvidity, tedy 

životaschopnosti. Měla by být schopna v každou dobu hradit své splatné závazky 

a to v plné výši a ve lhůtě splatnosti. 

Pohledávky představují zdroj aktiv podniku a poskytují přehled o dosud 

neuhrazených fakturách firmám od jejich zákazníků, odběratelů, dlužníků. Důležitou 

úlohou podniku je proces řízení pohledávek, který je zaměřen na vývoj pohledávek, 

usměrňování jejich objemu, rovnoměrnost vzniku, doby splatnosti, likvidnost, zasílání 

upomínek, příp. na nepřijímání zakázek od dlužníků s velkými nedoplatky.  

Vývoj pohledávek může mít pro firmu příznivý i nepříznivý vývoj. Příznivý vývoj 

spočívá v získání zákazníků, tedy poskytování výrobků, služeb a zboží na obchodní úvěr. 

Zákazník nemusí firmě zaplatit hned, ale až po uplynutí určité doby. Peníze si tak prozatím 

ponechá pro svou potřebu a použije je až posléze k úhradě dluhu. Délky obchodních úvěrů 

se pohybují v různých výších (14 dnů, měsíc, i více) a záleží to na domluvě smluvních 

stran. Poskytování obchodních úvěrů může vést k získání nových zákazníků, k podpoře 

odbytu výrobků a služeb, což firma vždy uvítá. Na druhou stranu to ale přináší rizika 

spojená s platební nekázní odběratelů, se vznikem nedobytných pohledávek a následně 

to může vést k velkým problémům firmy. Odběratelé svým dodavatelům neplatí, firmy 

si půjčují od finančních institucí potřebné peněžní prostředky pro zajištění plynulého chodu 

své činnosti a tím se firma zadlužuje a může se dostávat do platební neschopnosti, která 

může skončit až samotným bankrotem firmy. Sledování pohledávek ve firmě je tedy velmi 

důležité. 

Problematice pohledávek jsem se rozhodla věnovat ve stavební firmě 

BM + StavMont, s. r. o., na základě osobní konzultace s jejím vedoucím pracovníkem. 

Jelikož jsem v minulém roce měla možnost delší dobu pozorovat činnost této firmy, tak mě 

osobně zajímalo, jestli zde k tomuto jevu dochází a jak na něj firma reaguje. Veškeré mé 

otázky týkající se této problematiky jsem konzultovala s vedoucím pracovníkem a jeho 
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účetní, kteří byli ochotni mi pomoci. Poskytli mi potřebné údaje a informace 

pro vypracování bakalářské práce.  

Před zahájením výpočtů bych se ráda věnovala samotné charakteristice pohledávek, 

jejich členění, které je poměrně rozsáhlé, dále oceňování, evidenci a inventarizaci. 

Následně popíši používané zajišťovací instrumenty a v neposlední řadě se budu věnovat 

samotným způsobům zániku pohledávek. 

V praktické části bakalářské práce se zaměřím na analýzu pohledávek, na jejich 

vývoj v letech 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 v tis. Kč a také na procentuální vyjádření 

nárůstů a poklesů hodnot pohledávek. Rovněž zhodnotím ukazatele doby obratu a rychlosti 

obratu pohledávek. Dále budu sledovat jejich nárůsty v jednotlivých čtvrtletích roku 

a jejich procentuální podíly na celkových hodnotách pohledávek. V neposlední řadě bych 

ráda vyjádřila svůj názor na jejich dočasný, příp. budoucí vývoj.  
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2. CHARAKTERISTIKA VYBRANÉ SPOLE ČNOSTI 

2.1 Představení spole čnosti 

O potřebná data k vypracování své bakalářské práce jsem se rozhodla požádat 

stavební firmu BM + StavMont, s. r. o. sídlící v Opavě. Jelikož firma v minulém roce 

prováděla stavební práce na naší rekreační chalupě, měla jsem tak téměř dva měsíce 

možnost pozorovat jak firma pracuje, jaké používá pracovní postupy, jaké vytváří pracovní 

podmínky pro své zaměstnance, a v neposlední řadě jsem mohla sledovat, jak vedoucí 

pracovníci i zaměstnanci jednají se samotným zákazníkem. Jako podklad o pohledávkách 

mi poslouží informace vycházející z Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty firmy.  

Těžištěm celého stavebního trhu, na němž se firma pohybuje, je trh realizace 

stavebních děl. Tady dochází ke vzniku vlastního stavebního díla a setkáváme se zde 

s poptávkou investora na straně jedné a nabídkou zhotovitele stavby na straně druhé 

(stavební firmy). Výsledkem je tedy stavební dílo, které může mít podobu novostavby, 

rekonstrukce či modernizace stávající stavby. [4] 

Obr. 1 Obchodní koncepce v zakázkovém marketingu na stavebním trhu 
 

segmentace trhu, investoři    kontakt se zákazníky poskytování 

projektových a inženýrských služeb  zadání zakázky, smlouva           

realizace zakázky              předání stavby  

Zdroj: Přepracovaný obrázek z literatury Marketing ve stavebnictví [4] 

Firma BM + StavMont, s. r. o. se na stavebním trhu pohybuje od roku 2003, kdy byla 

založena fyzickou osobou a zaměřovala se na drobné stavební práce. Tyto stavební práce 

se postupem času rozšiřovaly na celkové stavební úpravy – realizace půdních nástaveb, 

montáže dveří, rekonstrukce bytů, rekonstrukce betonových jader a další jiné stavební 

práce dle přání zákazníků – sádrokartony, fasády, suchá výstavba. V roce 2007 došlo 

ke změně právní formy podnikání společnosti. Původní fyzická osoba se tak přeměnila 

na současnou právnickou osobu BM + StavMont, s. r. o. Předmětem podnikání je 

zprostředkování obchodu a služeb, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, provádění 

přípravných, dokončovacích stavebních prací a specializovaných stavebních činností. 

Firma tedy v současné době provádí úpravy bytů, rekonstrukce půdních prostorů a starších 
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(vč. historických) budov, úpravy fasád dle přání zákazníků, pokládky nejrůznějších druhů 

venkovních dlažeb, budování venkovních posezení. 

K měsíci dubnu letošního roku firma disponuje dvaceti stálými zaměstnanci, 

které získává převážně z doporučení (např. z řad přátel bývalých nebo současných 

zaměstnanců či z doporučení spolupracujících firem) a v případě náročnějších a složitějších 

zakázek spolupracuje s různými externími pracovníky z oboru stavebnictví z okolí Opavy. 

Mezi svými zaměstnanci má zastoupeny řemeslníky z nejrůznějších oborů – zedníky, tesaře, 

pokrývače, klempíře, zámečníky, podlaháře, malíře.  

Firma využívá přímý marketing zaměřený na přímý kontakt investora s firmou. 

Zakázky získává většinou od soukromých investorů na základě doporučení, kteří mají 

určitou představu o své investici. Další možností je výstavba stavebního díla z vlastního, 

popř. cizího kapitálu bez konkrétního zákazníka a následná snaha firmy objekt prodat. 

Důležitou úlohu také sehrává ekologické chování ve stavebnictví - ekologičnost díla. 

Pro získávání zákazníků firma využívá nejrůznější možnosti propagace - venkovní reklamu 

(billboardy), katalog referenčních listů vč. fotodokumentace, internetové stránky 

s uvedenými referencemi, které postupně doplňuje, doporučení od spolupracujících 

pracovníků ze stavebnictví a také má své grafické logo vyjadřující identitu firmy. 

Důležité je pro firmu také samotné zhodnocení vhodnosti zakázky. Je nutné posoudit 

rozsah zakázky (ať už pracovní činnosti nebo kvalifikaci a množství pracovníků, techniku -

vlastní, půjčenou), oborový charakter stavby, lokalitu stavby (přístupnost, terén, dojezdová 

vzdálenost), termín výstavby, způsob financování. Ne každá zakázka musí být pro firmu 

vhodná. O těchto záležitostech rozhoduje vedoucí pracovník firmy, který je rovněž jediným 

jejím jednatelem. Důraz je také kladen na posouzení bonity odběratele - schopnost splácet 

a dostát svým závazkům vůči zhotoviteli. Vedoucí pracovník musí zjišťovat i potřebné 

informace týkající se odběratelů a následně rozhoduje o možné spolupráci s těmito 

zákazníky. Využívá k tomu nejrůznějších kontaktů a známých.  

Jelikož nejde o příliš velkou firmu, není zde zřízeno oddělení pro vymáhání 

pohledávek, a tudíž se tímto problémem zabývá účetní firmy. Cena zakázkového výrobku 

(stavebního díla) je dohodnuta při obchodním jednání o zakázce a poté se investor 

rozhoduje, zda u této firmy setrvá nebo požádá o pomoc konkurenční firmu. Na základě 

jeho návrhů mu je předložena kalkulační cena, která představuje základnu pro stanovení 
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ceny v různých fázích stavební výroby (např. je zde uvedena celková cena za stavební 

či fasádní práce vč. rozčlenění těchto prací nebo celková cena za pokládku venkovní dlažby, 

opět vč. rozčlenění jednotlivých prací). Vzor cenové nabídky uvádím v příloze č. 12. 

Konečná cena, vzniklá na základě cenové nabídky, akceptovaná investorem, je uvedena 

ve smlouvě o dílo. Ta obsahuje předmět smlouvy (stavební dílo, příp. stavební práce 

v rozmezí přiložené cenové nabídky), termín plnění (zahájení, ukončení prací), cenu za dílo 

(předběžně sjednanou dle cenové nabídky mezi smluvními stranami, vč. zaplacených záloh 

objednatelem), informace o pracovišti (týkající se předání staveniště objednatelem firmě 

před zahájením prací a také informace o předání staveniště zhotovitelem zpět investorovi 

po ukončení prací), podmínky provádění stavby (dodržování bezpečnostních podmínek, 

vedení stavebního deníku zhotovitelem), informace o odevzdání a převzetí díla (vč. záruční 

doby), smluvní pokuty, práva a povinnosti smluvních stran a v neposlední řadě závěrečná 

ustanovení. Smlouva o dílo se vystavuje ve třech stejnopisech, kdy jeden obdrží objednatel 

a dva zhotovitel. 

Před samotným zahájením stavby firma inkasuje zálohy od svých investorů ve výši 

50 – 65 % z celkové ceny zakázky. V případě stálých a známých investorů, se kterými má 

firma dobré zkušenosti, se zálohy mohou pohybovat i v menších výších. Těmito zálohami 

získává prostředky na nákup potřebných stavebních hmot a surovin a zároveň se tím chrání 

před vznikem nákladů, které by firmě vznikly v případě odstoupení investora od zakázky. 

Zbytek ceny je uhrazen po dokončení díla a jeho následném převzetí investorem. V případě 

finančně náročných zakázek (např. rekonstrukce historických budov) může být investorům 

poskytnuta sleva ve výši až 5 % z ceny zakázky. Firma může rovněž udělovat investorům 

úroky z prodlení, poplatky z prodlení, penále, smluvní pokuty, které se mohou pohybovat 

až do výše 0, 05 % z dlužné částky za každý den, v němž je dlužník v prodlení s placením, 

popř. jiné sankce ze smluvních vztahů. Důvodem těchto sankcí může být platební 

neschopnost investora, bezdůvodné odstoupení od smlouvy během zahájení zakázky 

nebo těsně před ním, odcizení pracovních nástrojů, popř. jejich poškození při ponechání 

na pracovišti, za lešení za každý započatý měsíc navíc atd. Pokud bude v prodlení 

se splněním díla zhotovitel, zavazuje se za každý den prodlení k úhradě smluvní pokuty 

ve výši 200 Kč. 

Mezi důležité zásady jednání firmy patří spravedlnost, což souvisí s dodržováním 

pravidel, rovněž odpovědnost a s ní dodržování zájmů firmy a také vstřícnost, s níž souvisí 
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přístupnost v jednání a příjemné vystupování nejen vedoucího pracovníka, ale i samotných 

zaměstnanců jak k zákazníkovi, tak k sobě samým. Aby se firma udržela na stavebním trhu, 

popř. aby své postavení ještě více prohloubila, musí splňovat několik kritérií. Patří mezi ně 

realizace stavby dle smlouvy o dílo ve vysoké kvalitě a pokud možno bez následných 

reklamací a stížností zákazníků, včasné dodržování termínů, dobrá pověst a respekt firmy 

před konkurencí i mezi investory, velmi dobré reference firmy - plnění zakázek 

ve vysokých kvalitách, příjemné vystupování, kladné reakce na připomínky zákazníků, 

neboť náš zákazník = náš pan. Firma se snaží o udržení dobrého jména, což souvisí 

se spolehlivým, včasným a správným plněním zakázek bez reklamací a nespokojených 

zákazníků. S reklamacemi firma nemá žádný větší problém, a když už se vyskytnou, snaží 

se je vyřešit ihned a bez zbytečného oddalování. Nejčastěji to řeší opravami, 

popř. dodělávkami (např. odloupnutí části materiálu na venkovním soklu vlivem velkého 

mrazu po zimě z důvodu nanesení tenčí vrstvy při provádění prací). Ve výjimečných 

situacích poskytuje zákazníkům slevy, vyjádřené procentem z ceny (např. částečná změna 

barvy omítky vlivem vlhka nebo poškozený okenní rám při jeho montáži). K těmto 

situacím ale dochází jen zřídka, neboť firma pracuje s nejmodernějšími a velmi kvalitními 

stavebními materiály z Itálie, které se vyznačují dlouhou životností. Kvalita prací 

a profesionalita montáže se stala hlavní filosofií firmy. 



Kristýna Ocelková: Vývoj pohledávek ve stavební firmě BM + StavMont, s. r. o. 

         2009/2010  7 
 

3. ANALÝZA POHLEDÁVEK 

Analýza bude podávat informace o vývoji pohledávek v letech 2005, 2006, 2007, 

2008 a 2009. Rovněž bude informovat o době obratu (inkasa) a rychlosti obratu pohledávek 

v průběhu jednotlivých let, včetně procentuálních podílů (nárůstů, poklesů hodnot) těchto 

ukazatelů. Ze zajímavosti bych se ráda zaměřila na čtvrtletní nárůsty pohledávek, vč. jejich 

procentuálních podílů na celkových hodnotách pohledávek v letech. 

Před samotným zahájením analýzy se budu věnovat teoretickým pojmům 

souvisejícími s pohledávkami. 

3.1 Charakteristika pohledávek a jejich členění 

Pohledávky představují nárok účetní jednotky na úhradu peněžních prostředků 

od dlužníků. Vznikají jako časový nesoulad mezi okamžikem provedení výkonu 

(např. poskytnutí služby, prodej zboží, výrobků) a okamžikem úhrady za tyto výkony. 

Účetní jednotka tedy vystupuje v pozici věřitele a své pohledávky eviduje v aktivech 

rozvahy, které jsou součástí oběžného majetku. Dle důvodu svého vzniku se člení 

na pohledávky z obchodního styku a pohledávky vznikající z ostatních důvodů. [1] 

3.1.1 Pohledávky z obchodního styku 

Vznikají prodejem zboží, výrobků, poskytnutím služby účetní jednotkou 

a té pak vyplývá právo na dohodnuté (převážně peněžní) plnění vyplývající z obchodní 

smlouvy mezi oběma stranami. Ve smlouvě je také uvedena doba splatnosti pohledávek 

a odběratel platí za plnění s určitým časovým zpožděním. Podle Občanského zákoníku 

§ 121, odst. 3 jsou příslušenstvím pohledávky úroky, úroky z prodlení, poplatky z prodlení 

a náklady spojené s jejím uplatněním.  

Pohledávky z obchodního styku se dělí na: 

� pohledávky za odběrateli; 

� pohledávky spojené s používáním směnek; 

� pohledávky z poskytnutých provozních záloh (např. odběratel dodavateli před 

splněním dodávky); 

� ostatní pohledávky (např. náhrady škod pojišťovnami, reklamační nároky). 



Kristýna Ocelková: Vývoj pohledávek ve stavební firmě BM + StavMont, s. r. o. 

         2009/2010  8 
 

Tyto pohledávky můžeme dále členit na pohledávky: 

� běžné, u nichž není pochyb o včasném proplacení pohledávky dlužníkem; 

� sporné, u nichž dlužník projevuje nesouhlas např. s formální náležitostí, 

částkou, dobou splatnosti; 

� pochybné, u nichž je dlužník vyzván k úhradě již po době splatnosti (soudní 

řízení, upomínky) a může využít úplnou či částečnou úhradu pohledávky; 

� nedobytné, u nichž věřitel neočekává žádnou, příp. jen minimální návratnost 

a dále se nedobytnou stává vždy, pokud je dlužník ve vyrovnávacím 

nebo konkurzním řízení. [2] 

3.1.2 Pohledávky vznikající z ostatních důvodů 

Plnění je očekáváno od jiných dlužníků, než jsou odběratelé. Patří sem: 

� pohledávky z kapitálových vztahů (za ovládanými a řízenými osobami 

a  pohledávky za účetními jednotkami pod podstatným vlivem); 

� pohledávky za členy družstva, za společníky a za účastníky sdružení; 

� daňové pohledávky (vůči státu, např. přeplatky na daních); 

� pohledávky ze zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení; 

� pohledávky z poskytnutých záloh (jde o částku vyplacenou např. dodavatelům 

před samotným uskutečněním dodávky výrobků, zboží, či poskytnutím 

služby); 

� dohadné účty aktivní (např. pohledávka za pojišťovnou, která její hodnotu 

do dne uzavírání účetních knih nepotvrdila); 

� jiné pohledávky (např. prodej podniku nebo jeho části, pronájmu 

či pohledávky z titulu náhrady mank a škod). [1] 

3.1.3 Další členění pohledávek 

a) podle doby splatnosti – na krátkodobé (do 1 roku) a dlouhodobé (nad 1 rok); 

b) podle místa vzniku – na tuzemské a zahraniční; 
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c) podle jednotlivých odběratelů – prostřednictvím tzv. saldokonta (tzn. každý 

dlužník má svůj analytický účet, na němž se sleduje zůstatek výše 

pohledávky).  

Podle zákona o účetnictví § 4 odst. 12, se zahraniční pohledávky musí účtovat jak 

v českých, tak v cizích měnách. Pro přepočet slouží pevné kurzy, které si stanoví ve vnitřní 

směrnici účetní jednotka po vymezené období nebo denní kurzy, které vyhlašuje ČNB. 

Výsledkem přepočtů jsou kurzové rozdíly – zisk, příp. ztráta. [8] 

3.2 Oceňování, evidence a inventarizace pohledávek 

3.2.1 Oceňování pohledávek 

Podle zákona o účetnictví § 25, odst. 1 písm. g) se pohledávky při vzniku oceňují 

jmenovitými hodnotami, při nabytí za úplatu nebo vkladem se oceňují pořizovacími 

cenami. V prováděcí vyhlášce k podvojnému účetnictví č. 500/2002 Sb. se v § 50 uvádí, 

že do pořizovací ceny pohledávek vstupují náklady, které souvisí s pořízením. Například 

jde o náklady na odměny právníkům, provize a na znalecké ocenění nakupovaných 

pohledávek. Jmenovitá hodnota udává hodnotu, na kterou daná pohledávka zní. V případě, 

že je účetní jednotka plátcem DPH, musí jej k této ceně připočítat. DPH se pak stává jejím 

závazkem vůči finančnímu úřadu. [1, 9] 

3.2.2 Evidence pohledávek 

Pohledávky podniku tvoří aktiva rozvahy a evidují se v knize vydaných faktur. 

Ta obsahuje pohledávky z běžných dodavatelsko-odběratelských vztahů a poskytuje 

podnikateli přehled o tom, kolik a kdo mu dluží. Informuje ho o pohledávkách evidovaných 

na základě účetních dokladů (vč. jejich označení), třídění podle jednotlivých odběratelů, 

data vzniku pohledávky, částky, data splatnosti a způsobu úhrady. Účetními doklady, 

na jejichž základě se pohledávky v této knize evidují, mohou být faktury, pokladní doklady, 

či výpisy z účtů. [12] 

Pohledávky evidujeme od vzniku úkonu (prodej zboží, výrobků, poskytnutí služby), 

tedy ode dne vzniku uskutečnění účetního případu. Příkladem může být vystavena faktura 
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odběrateli, kterou má dlužník ve smluvené době uhradit. Pokud nenastanou problémy 

(dlužník se neocitne v platební neschopnosti), včas zaplatí, dojde k zániku pohledávky.  

Pohledávky se účtují na syntetické účty v účtové třídě 3 - Zúčtovací vztahy 

a  umožňují podniku sledovat: 

� pohledávky z obchodních vztahů (31. účtová skupina); 

� přijaté zálohy od odběratelů (32. účtová skupina); 

� zúčtování se zaměstnanci včetně zúčtování sociálního zabezpečení 

a  zdravotního pojištění (33. účtová skupina); 

� zúčtování s finančními orgány z titulu přímých a nepřímých daní a poplatků, 

a  dále dotace (34. účtová skupina); 

� pohledávky ve vztahu ke společníkům, členům družstva a účastníkům 

sdružení (35. a 36. účtová skupina); 

� ostatní pohledávky (37. a 38. účtová skupina). 

V podniku se zřizují jednotlivé syntetické účty k výše uvedeným skupinám 

(např. 311 – Odběratelé), ale můžeme se setkat i s analytickým členěním účtů. Příkladem 

mohou být odběratelé, které můžeme členit na tuzemské a zahraniční. Pro zajištění 

neustálého přehledu o předpisech, úhradách a tedy stavu pohledávek, je nutné zajistit 

evidenci podle jednotlivých pohledávek a jejich dlužníků. [1, 8] 

3.2.3 Inventarizace pohledávek 

Pohledávky podléhají inventarizaci k poslednímu dni účetního období. Samotné 

provádění inventarizace je velmi důležité, neboť poskytuje přehled o nedobytných 

(problematických) a dobytných pohledávkách, které firma má. 

Úkolem inventarizace je zjistit: 

1) zda účetní stav pohledávek odpovídá skutečnému stavu 

Porovnání se provádí dokladovou inventurou. Podnik sestaví inventurní 

soupis ke každému analytickému účtu pohledávek. Měly by obsahovat 

zejména: 

� soupis pohledávek podle faktur včetně identifikace odběratele; 

� u zahraničních pohledávek částku v Kč a v cizí měně; 

� splatnost. 



Kristýna Ocelková: Vývoj pohledávek ve stavební firmě BM + StavMont, s. r. o. 

         2009/2010  11 
 

2) zda skutečná hodnota pohledávek není nižší, než jejich účetní hodnota 

Toto porovnání se provádí především ve vztahu ke splatnosti pohledávky 

(u pohledávek po lhůtě splatnosti se sleduje doba, která od této splatnosti 

uplynula). Opravná položka vyjadřuje výši rizika nesplacení pohledávky. [8] 

Zákon o účetnictví č. 563/ 1991 Sb. § 29 odst. 3 uvádí, že účetní jednotka je povinna 

prokázat provedení inventarizace po dobu 5 let od jejího skutečného provedení. [15] 

3.3 Zajišťovací instrumenty 

3.3.1 Zástavní právo 

Občanský zákoník č. 40/ 1964 Sb. v § 152 uvádí, že zástavní právo slouží k zajištění 

peněžité i nepeněžité pohledávky a může jim být movitá, nemovitá věc (vyžaduje zápis 

do KN), pohledávka nebo jiné majetkové právo. Vzniká na základě písemné smlouvy – 

zástavní listiny, či dohody o vypořádání dědictví. Zástavní listina musí obsahovat 

zástavu  a pohledávku, kterou zástava zjišťuje. [21] 

3.3.2 Směnky 

Vyjadřují povinnost dlužníka zaplatit věřiteli uvedenou částku na směnce 

ve stanovené době. Musí být v písemné formě a splňovat náležitosti předepsané 

směnečným zákonem. Mohou se využívat jako platební prostředek (k úhradě pohledávek), 

jako zajišťovací prostředek (k zajištění pohledávek z obchodního styku) i jako cenný papír 

sloužící k obchodování. [8] 

Základní členění směnek: 

� vlastní – dlužník se zavazuje věřiteli sám zaplatit uvedenou částku na směnce, 

která musí obsahovat prohlášení „zaplatím“; 

� cizí – dlužník dává jiné osobě (směnečníkovi) příkaz, aby místo něj zaplatila 

věřiteli dlužnou částku. Směnečník musí směnku akceptovat a ta musí 

obsahovat prohlášení „zaplaťte“. 

Podle lhůty splatnosti se člení na směnky:  

� na viděnou – splatné při předložení; 
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� lhůtní (vista) – splatné určitý čas po předložení; 

� dato – splatná za určitý čas; 

� denní (fixní) – splatná v určitý den. [24] 

3.3.3 Ručení 

Obchodní zákoník č. 513/ 1991 Sb. v § 303 uvádí, že dlužníkovým ručitelem se stává 

ten, kdo věřiteli písemně prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník vůči němu nesplní určitý 

závazek. Povinností věřitele je ručiteli na počkání sdělit výši své zajištěné pohledávky. 

Ručení zaniká zánikem závazku, pro který ručení vzniklo. [16] 

3.3.4 Zálohy 

Neovlivňují hospodářský výsledek. Peníze sice byly přijaty (vydány), ale samotné 

vyúčtování nebylo provedeno (tj. provedení služeb, prací).  

Odběratel může dodavateli před splněním dodávky poskytnout zálohu. Vzniká mu 

za ním pohledávka, která se v účetní jednotce eviduje jako poskytnutá provozní záloha. 

Z pozice dodavatele jde o přijatou zálohu a tedy o jeho závazek vůči zákazníkovi do doby 

dokončení sjednané zakázky a jeho předání investorovi. Poté, co odběratel obdrží fakturu, 

musí se zaplacená záloha zrušit. Výsledný rozdíl mezi fakturovanou částkou a zaplacenou 

zálohou uhradí odběratel dodavateli. [4] 

Samotný způsob účtování záloh se liší podle toho, zda účetní jednotka je nebo není 

plátcem DPH. [8, 10] 

Mezi další zajišťovací instrumenty sloužící k zajištění pohledávek se řadí: 

� zadržovací právo;  

� bankovní záruka, smluvní pokuty; 

� uznání dluhu;  

� pojištění pohledávek;  

� dokumentární akreditiv;  

� faktoring, forfaiting. [2] 
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3.4 Zánik pohledávek 

3.4.1 Splnění dluhu 

Jde o nejčastější formu zániku pohledávky, kdy se věřitel dočká peněžitého plnění 

od dlužníka za prodané výrobky, zboží či poskytnuté služby řádně a včas. Dlužník může 

pro převod peněžních prostředků využít hotovostní i bezhotovostní styk. Splnění dluhu 

může ovlivnit bonita odběratele (jeho platební schopnost), úroveň solventnosti dlužníka, 

stáří pohledávky, existence samotných zajišťovacích instrumentů. [20] 

3.4.2 Započtení pohledávky 

Dle občanského zákoníku č. 40/ 1964 Sb. § 580 může dojít k vzájemnému započtení 

pohledávek. Jestliže má dlužník s věřitelem pohledávky stejného druhu, zaniknou 

započtením a to do výše, do které se vzájemně kryjí, jestliže jeden z účastněných učiní 

projev vůči druhému směřující k započtení. Zánik nastane tehdy, kdy se střetnou 

pohledávky určené k započtení. Tímto způsobem zániku pohledávek se zabývá 

jak občanský, tak i obchodní zákoník. [21] 

3.4.3 Další možnosti zániku pohledávek 

� prekluze – zánik pohledávky neuplatněním práva v době, které již uplynulo; 

� prominutí dluhu; 

� smrt dlužníka nebo věřitele; 

� vzdání se práva; 

� dohoda – dlužník s věřitelem nahradí starý závazek novým; 

� splynutí – dlužník a věřitel se stávají jedním subjektem. [20] 
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3.5 Charakteristika jednotlivých ukazatelů 

3.5.1 Doba obratu pohledávek (DOP) 

Vyjadřuje dobu od fakturace do dne inkasa, tedy dny, po které nám odběratelé dluží 

peněžní prostředky. Snahou je, aby tato doba byla co nejkratší, neboť s prodlužující 

se lhůtou splatnosti klesá úspěšnost vymáhání pohledávek.  

DOP =  
360/tržby

pohledávky
 (dny) [13; 11] 

3.5.2 Rychlost obratu pohledávek (ROP) 

Udává, kolikrát (jak rychle), jsou pohledávky z obchodního styku přeměněny 

v peněžní prostředky plynoucí z tržeb. Pokles ROP může způsobit např. prodloužení lhůt 

splatnosti dodávky investorům a naopak růst ROP znamená pokles doby inkasa a tím 

pokles peněžních prostředků vázaných v oběžném majetku.  

ROP = 
pohledávky

tržby
 ⇒  

DOP

360
 (počet obrátek) [13] 

Pohledávky, používané při této analýze, se bezprostředně týkají dodavatelsko-

odběratelských vztahů, a tedy souvisí s prodejem zboží (dveří, oken) a poskytováním 

služeb. 
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Tab. 1 Přehled pohledávek v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Hodnota 

pohledávky 
1 031, 00 1 880, 00 2 120, 00 2 091, 63 2 121, 50 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

 Graf 1 Stav pohledávek v letech 2005 – 2009 (v tis. Kč) 
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Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Z grafu je patrné, že se firma s problematikou pohledávek setkává každý rok. 

Z pouhého pohledu na graf je viditelné, že během let 2005, 2006 a 2007 docházelo 

k nárůstu hodnot pohledávek. Rok 2008 zaznamenal jejich pokles oproti předešlému roku 

souvisejícím se zlepšením platební kázně odběratelů. Graf ukazuje na skutečnost, že během 

posledních dvou let zaznamenaly hodnoty pohledávek pouze nepatrné změny ve svých 

nárůstech. 

Tab. 2 Srovnání nárůstů a poklesů hodnot pohledávek během let 2005 - 2009 

Rok 
Srovnání 

v % v tis. Kč 
2005 2006 82,35 849,00 
2006 2007 12,77 240,00 
2007 2008 - 1,34 - 28,37 
2008 2009 1,43 29,87 

      Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Výpočty bylo zjištěno, že v roce 2006 hodnota pohledávek vzrostla oproti roku 2005 

o 82, 35 %, tj. o 849 tis. Kč. Rok 2007 byl také ve znamení nárůstu pohledávek proti 

předešlému roku a to o 240 tis. Kč, v procentuálním vyjádření byl nárůst 12, 77 %. V roce 
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2008 byl zjištěn pokles pohledávek o 1, 34 %, tj. o 28, 37 tis. Kč. Tento pokles byl 

ovlivněn důslednějším vymáháním pohledávek, vyšším procentem hotovostních plateb 

a největší roli hrála platební kázeň odběratelů. Jak bylo patrné z grafu, rok 2009 

zaznamenal oproti roku předešlému pouze nepatrný nárůst pohledávek a to o 29, 87 tis. Kč, 

tzn. o 1, 43 %. 

Výpočet doby obratu pohledávek 

Tab. 3 Doba obratu pohledávek v letech 2005 – 2009 (ve dnech) 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Tržby 5 540, 00 6 150, 00 12 600, 00 19 432, 022 24 035, 90 
Pohledávky 1 031, 00 1 880, 00 2 120, 00 2 091, 63  2 121, 50 
Tržby/ 360 
(denní tržby) 

15, 38 17, 08 35, 00 53, 98 66, 77 

Doba obratu 
pohledávek 

67 110 61 39 32 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Tabulka poskytuje přehled o době mezi dnem fakturace do dne zaplacení. Vypovídá 

tedy o tom, jak dlouho jsou zákazníci firmě dlužni peněžní prostředky za poskytnuté služby 

(stavební práce). Snahou firmy je, aby pohledávky byly splaceny v co nejkratší době 

a aby tedy mohla peněžní prostředky co nejdříve použít pro další činnosti. Růst DOP může 

mít vliv na omezování činnosti firmy, či na nezájem zákazníků. Dalším důvodem je fakt, 

že s prodlužující se dobou splatnosti úspěšnost vymáhání těchto pohledávek klesá. 

Tab. 4 Srovnání snižování a zvyšování DOP během let 2005 – 2009 

Rok 
Srovnání 

v % ve dnech 
2005 2006 64,18 43 
2006 2007 - 44,55 - 49 
2007 2008 - 36,07 - 22 
2008 2009 - 17,95 - 7 

      Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Výpočty ukazují, že v roce 2005 byla doba splatnosti 67 dnů. V roce 2006 došlo 

ke zvýšení oproti roku předešlému o 43 dnů, tj. o 64, 18 %. Vzhledem k tomu, že běžná 

doba splatnosti pohledávek ve firmě se pohybuje okolo 40 dnů, můžeme hovořit 

o nežádoucím vývoji splatnosti pohledávek. Znamená to tedy, že obchodní partneři 
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neplatili své dluhy včas. Rok 2007 sice zaznamenal snížení doby obratu oproti roku 2006 

o 44, 55 %, tj. o 49 dnů, ale i přesto byl počet dnů splatnosti poměrně vysoký. V roce 2008 

došlo ke snížení doby obratu o 22 dnů, tj. o 36, 07 %. Snížení doby obratu pokračovalo 

i v roce 2009 a to 17, 95 %, tj. o 7 dnů. Při porovnání posledních let s platební podmínkou 

faktur se dá říci, že zákazníci začali oplývat platební kázní. Jak mi účetní firmy řekla, 

na velikosti DOP se podílí i výběr a celkové množství odběratelů. Pokud bude firma 

provádět velkou zakázku pro jednoho zadavatele, je jasné, že platby budou pravidelnější, 

než když bude mít spoustu drobných odběratelů. 

Z mého pohledu považuji tento vývoj doby obratu pohledávek za příznivý. Dochází-

li k jeho zkracování, vyplývá z toho, že dlužníci splácí firmě stále dříve své dluhy. 

To pro firmu znamená příznivý vývoj z hlediska likvidity, tzn. platební schopnosti. Firma 

musí být schopna v každou dobu splatit své závazky jak v plné výši, tak ve lhůtě splatnosti. 

Prodlužování DOP obecně nebývá příznivé, jelikož firma získává stále později potřebné 

peněžní prostředky. Výkyvy v příjmech pak musí získávat z jiných zdrojů (např. půjčky, 

úvěry), což firmu zatěžuje v podobě zvýšených nákladů, které ovlivňují hospodářský 

výsledek. Zvyšování nákladů rovněž souvisí i s vymáháním pohledávek při prodlužování 

DOP.  

 Graf 2 Přehled o vypočtených dobách obratu pohledávek v letech 2005 - 2009 (dny) 
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      Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 
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Výpočet rychlosti obratu pohledávek 

Tab. 5 Rychlost obratu pohledávek v letech 2005 – 2009 (počet obrátek) 

 2005 2006 2007 2008 2009 
Tržby 5 540, 00 6 150, 00 12 600, 00 19 432, 022 24 035, 90 
Pohledávka 1 031, 00 1 880, 00 2 120, 00 2 091, 630 2 121, 50 
Rychlost 
obratu 
pohledávek 

5, 4 3, 3 5, 9 9, 2 11, 3 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Obecně rychlost obratu ukazuje, jak rychle se pohledávky přeměňují na peněžní 

prostředky. Cílem podniku by mělo být dosažení co nejvyšší rychlosti obratu, jelikož 

to znamená vyšší výnosy (tedy i zisk) a pokles peněz vázaných v oběžném majetku. 

Naopak klesající rychlost obratu může značit zhoršující se konkurenční podmínky na trhu 

či problém s odbytem. Zároveň to ale může být strategie firmy jak prodloužit průměrné 

doby splatnosti odběratelům a tím si zabezpečit tržní pozici. Je na firmě, pro co se 

rozhodne.  

Tab. 6 Procentuální srovnání nárůstů a poklesů ROP během let 2005 - 2009 

Rok 
Srovnání 

v % 
v počtu 
obrátek 

2005 2006 - 38,39 - 2,1 
2006 2007 78,78 2,6 
2007 2008 55,93 3,3 
2008 2009 22,83 2,1 

      Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Výpočty bylo zjištěno, že v roce 2005 dosahoval ukazatel ROP 5, 4 obrátek. V roce 

2006 došlo k jeho poklesu o 38, 89 %, tedy o 2, 1 obrátky. Rok 2007 zaznamenal nárůst 

ROP o 2, 6 obrátky, tedy o 78, 78 %. Nárůst pokračoval i roce 2008 a to o 55, 93 %, nebo-

li o 3, 3 obrátky. Rok 2009 taktéž zaznamenal nárůst ukazatele ROP, tentokrát o 22, 83 % 

oproti předešlému roku, tedy o 2, 1 obrátky. Bylo mi řečeno, že růst ROP souvisel 

s narůstajícím objemem dodávek, s cenami, se zrychlením výroby v souvislosti s vhodnými 

klimatickými podmínkami umožňujícími např. dřívější zahájení sezónních prací, 

či rychlejší zrání materiálů a v neposlední řadě byl ovlivněn platební kázní odběratelů. 
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  Graf 3 Přehled o vypočtených rychlostech obratu v letech 2005 - 2009 (počet obrátek) 
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     Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Z mého pohledu jde o příznivý vývoj tohoto ukazatele v letech. Jak již bylo zmíněno, 

mělo by docházet k jeho růstu (zrychlování), neboť je důležité, aby se pohledávky 

co nejrychleji přeměňovaly v likvidní prostředky (peníze) a aby zbytečně dlouho nebyly 

peníze vázány v oběžném majetku. ROP se dá zvýšit např. zrychlením výroby 

(poskytnutím služby), zvýšením prodeje nebo třeba zkrácením platebních termínů 

odběratelů, neboť čím dříve nám zákazníci zaplatí, tím dříve může firma potřebné peněžní 

prostředky použít pro další činnost. [13] 

Jak oba výpočty ukazují, zvyšování doby obratu pohledávek vede ke snižování 

rychlosti obratu a naopak. Je to logické. Pokud se zvyšuje DOP, odběratelé platí v průměru 

stále později a ROP se zkracuje, což znamená mnoho peněz zbytečně vázaných v oběžném 

majetku. Naopak pokles DOP značí platební kázeň odběratelů a tedy zvyšování ROP, 

což znamená, že pohledávky jsou stále rychleji přeměňovány v peněžní prostředky a značí 

to rovněž pokles peněz vázaných v oběžném majetku.  

Tab. 7 Přehled hodnot čtvrtletních pohledávek v letech 2005 - 2009 včetně jejich 
procentuálních vyjádření (v tis. Kč, v %) 

Čtvrtletí  
Hodnoty pohledávek v letech 

2005 2006 2007 2008 2009 
tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 

I. 0,00 0,0 315,00 16,8 245,33 11,6 276,48 13,2 441,90 20,8 
II. 192,30 18,7 342,60 18,2 627,05 29,6 299,73 14,3 365,79 17,2 
III. 598,70 58,0 834,30 44,4 787,50 37,1 1127,82 53,9 724,71 34,2 
IV. 240,00 23,3 388,10 20,6 460,12 21,7 387,60 18,6 589,10 27,8 

Celkem 1031,00 100 1880,00 100 2120,00 100 2091,63 100 2121,50 100 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 
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Tabulka poskytuje přehled o nárůstech hodnot pohledávek během jednotlivých 

čtvrtletí v každém roce. Jak si můžeme povšimnout, vznik pohledávek byl zaznamenám 

v každém čtvrtletí jednotlivých let. Nejvyšší nárůsty hodnot pohledávek jsou ve III. 

čtvrtletí (7., 8. a 9. měsíc), což souvisí s hlavními sezónními pracemi firmy. Jde převážně 

o menší počet finančně náročnějších zakázek. Jelikož v zimních měsících se firma spíše 

orientuje na finančně méně náročné zakázky než v teplejších měsících roku, (jde spíše 

o větší počet méně nákladných zakázek), tak nárůsty hodnot pohledávek v tomto čtvrtletí 

mohou signalizovat problémy s platební kázní odběratelů týkající se např. úspor 

souvisejícími s vánočními svátky. 

V přílohách uvádím přehled o vývoji hodnot pohledávek v jednotlivých letech. Jsou 

zde uvedeny skutečné pohledávky ve lhůtách splatnosti dle jednotlivých odběratelů 

a znějící na konkrétní částky. Je z nich patrná návaznost na vypočtené doby obratu.   
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4.  VYHODNOCENÍ POHLEDÁVEK  

Úkolem této bakalářské práce bylo provést analýzu pohledávek v letech 2005, 2006, 

2007, 2008 a 2009 ve stavební firmě. Zaměřila jsem se na hlavní ukazatele, které souvisejí 

s pohledávkami a jejichž sledování je pro firmu podstatné. Těmito ukazateli byla doba 

obratu a rychlost obratu pohledávek v jednotlivých letech. Dále jsem zhodnotila vývoj 

pohledávek v letech, včetně jejich čtvrtletních nárůstů a na procentuální změny z hlediska 

jejich vývoje.  

Analýzou bylo zjištěno, že v roce 2005, kdy firma působila na trhu ještě jako fyzická 

osoba, dosáhla poměrně nízkého stavu tržeb a relativně vysokých hodnot pohledávek. 

To bylo ovlivněno několika faktory, mezi které se např. řadí uvedení firmy na trh a s tím 

související úzce vymezený okruh potenciálních zákazníků, nedostatek zkušeností 

s vymáháním pohledávek, seznamování se s konkurencí, s podmínkami na stavebním trhu. 

Firma využila možnost mimosoudního vymáhání pohledávek v podobě upomínek, 

kdy zákazníci většinou reagovali již na první upomínku v podobě faxů nebo zdvořilých 

emailů upomínajících na úhradu faktury. V jednom případě byla využita spolupráce 

s advokátem při vymáhání pohledávek pro neplacení závazků zákazníkem. 

V roce 2006 firma dosáhla oproti minulému roku vyšších tržeb a také vzrostla 

hodnota pohledávek. Vypočtený ukazatel doby obratu byl v tomto roce vysoký, činil 110 

dnů a znamenal tedy odklady v platbách od zákazníků. Takto vysoké pohledávky byly 

ovlivněny faktem, že firma v tomto roce měla méně zakázek (zákazníků), ale ty byly 

finančně náročnější. Šlo např. o rekonstrukce historických budov nebo o celkové 

rekonstrukce starších rodinných domů. 

Rok 2007 byl ve znamení změny právní formy společnosti, což přineslo zvýšení tržeb 

oproti předešlému roku více jak na dvojnásobek. Hodnota pohledávek se zvýšila 

„pouze“ o 240 tis. Kč. Vzhledem k hodnotě tržeb, kterých firma dosáhla, šlo o relativně 

nepatrný nárůst. Většina pohledávek byla opět řešena mimosoudním vymáháním v podobě 

upomínek (osobně, telefonicky, písemně, emaily). Jen ve dvou případech, poté co zákazníci 

na upomínky nereagovali, jim byla zaslaná ostřeji formulovaná poslední upomínka – pokus 

o smír. Ta obsahovala samotnou dlužnou částku, upomínací výdaje a úroky z prodlení. 

Jelikož ani na tuto upomínku jeden ze zákazníků nereagoval, předala firma celou záležitost 
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k prošetření advokátovi a hodnota celého peněžního závazku se tak rozrostla ještě 

o odměnu advokáta a o odměnu advokáta za převzetí případu a podání žaloby. 

V roce 2008 opět došlo k nárůstu tržeb oproti předešlému roku a zároveň ke snížení 

hodnoty pohledávek o 28, 37 tis. Kč. Snížení hodnoty pohledávek bylo ovlivněno vyšším 

procentem hotovostních plateb a také zlepšením platební kázně odběratelů. V tomto roce 

šlo převážně o větší počet zakázek znějících na nižší částky. Jednalo se o modernizace 

a úpravy bytů, kompletní rekonstrukce rodinných domů, pokládky nejrůznějších druhů 

venkovních dlažeb včetně budování venkovních posezení. Firma se opět soustředila 

na mimosoudní vymáhání pohledávek, tedy na telefonické upomínky, písemný kontakt 

se zákazníkem, sestavení splátkového kalendáře a nových dob splatností.  

Rok 2009 přinesl nepatrné zvýšení hodnot pohledávek. Tržby opět zaznamenaly 

nárůst oproti minulému období. Firma v tomto roce měla několik významných zakázek, 

kdy vedle svých běžných činností např. spolupracovala s jinými firmami na výstavbě 

několika řadových domů, opravě výrobního podniku, provedla rekonstrukci restaurace, 

školy i knihovny. Bylo využito několik převážně osobních a písemných kontaktů 

se zákazníkem kvůli připomenutí dluhu a poprvé došlo na soudní vymáhání pohledávek. 

Do té doby bezproblémový zákazník, který s firmou několik let spolupracoval, najednou 

přestal dostávat svým závazkům. Jelikož byl do té doby bezproblémovým zákazníkem, 

firma mu ponechala určitou dobu jako jakousi rezervu pro zaplacení. Když ale poté 

nereagoval ani na zaslané upomínky, byla celá záležitost předána soudu a byla na něj 

podána žaloba, která ke dni 26. 2. 2010 nebyla ukončena.  

Součástí příloh je 1. vzorová upomínka a také 2. upomínka, která je již ostřeji 

formulovaná a slouží jako poslední vstřícný krok, který firma využívá před předáním celé 

záležitosti právníkovi.  
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5. ZÁVĚR  

Problematika vzniku a následného vymáhání pohledávek je dle mého názoru velice 

často vyskytovaným jevem, ať už jde o drobné podnikatele (živnostníky), malé, střední 

či velké podniky. Hodnoty těchto pohledávek se sice vyskytují v nesrovnatelných výších, 

avšak pro každého věřitele představují nepostradatelnou část z příjmu, kterou mohou dále 

použít na rozvoj své podnikatelské činnosti. Pohledávkám by se tedy v podniku měla 

věnovat nemalá pozornost.  

Jestliže zákazníci spolehlivě plní své závazky ve lhůtě splatnosti, má podnik zajištěn 

plynulý finanční tok peněžních prostředků. Problém nastává tehdy, jsou-li zákazníci 

v prodlení s placením a pohledávky se mění v nedobytné. Finanční tok peněžních 

prostředků je pak oslaben. Oslabení mohou ovlivnit i náklady na soudní řízení (soudní 

poplatky v případě soudního vymáhání pohledávek) nebo náklady spojené s mimosoudním 

vymáháním pohledávek (osobní, telefonické upomínky). Zákazníkům by samozřejmě měla 

být ponechána určitá doba pro splatnost pohledávek, avšak je důležité si uvědomit, 

že s rostoucí dobou splatnosti se snižuje úspěšnost jejich vymáhání.  

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla sledovat výše stavu pohledávek ve stavební 

firmě BM + StavMont, s. r. o., doby splatnosti a rychlosti obratu těchto pohledávek. 

Pohledávky, které firma měla nebo má, tvoří pohledávky z obchodního styku. Jsou 

rozčleněny podle dnů splatnosti a to na pohledávky ve splatnosti, do 30 dnů, do 60 dnů, 

do 365 dnů a nad 365 dnů splatnosti. Po ukončení prací a převzetí stavby, se vždy vedoucí 

pracovník dohodne se zákazníkem na době splatnosti. Většinou se tato lhůta pohybuje 

do 30 - 40 dnů. Záleží to na vzájemné domluvě mezi oběma stranami. 

Při zahájení své činnosti měla firma možnost seznámit se s chováním zákazníků, 

v podobě falšovaných, úmyslně poškozených či zničených faktur a také poznala, 

že spoléhat na důvěryhodnost, čestnost a kázeň zákazníků se rozhodně nevyplácí. Důkazem 

toho je fakt, že před zahájením prací firma od svých zákazníků vybírá zálohy a tím zabrání 

situacím, že zákazníci od zakázky odstoupí, že za ni nezaplatí včas nebo dokonce vůbec. 

Pokud by v případě finančně náročných zakázek došlo k následnému nezaplacení 

dlužníkem, mělo by to pro firmu katastrofální následky, které by mohly skončit 

až samotným krachem firmy. Tím, že firma inkasuje zálohy od svých zákazníků 
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před zahájením prací, získá tak peněžní prostředky na nákup potřebných surovin, 

na výplatu mezd svých zaměstnanců, na investice nebo další zakázky.  

Jak již bylo zmíněno, pohledávky firma vymáhá mimosoudní cestou. Soudní cesta 

byla využita jen jednou a to v opravdu nutném případě. Při mimosoudní cestě využívá 

přímý kontakt se zákazníkem, telefonické, písemné nebo elektronické upomínky. 

Upozorňuje tím na včasné nezaplacení za provedené práce, zjišťuje příčiny nezaplacení, 

navrhuje nové termíny splatnosti nebo splátkové kalendáře, které by vyhovovaly oběma 

stranám. Pokud ani pak zákazník nezaplatí, firma formuluje ostřeji situované upomínky, 

kde se už zmiňuje o úrocích z prodlení nebo smluvních pokutách. Většina klientů se snaží 

najít smírné řešení a upomínkami vše končí. Jestliže ani zde někteří zákazníci nereagují, 

firma podá na zákazníka prostřednictvím advokáta žalobu a celá záležitost začne nabírat 

na síle. Co se týká zajišťovacích prostředků, firma nejčastěji volí zálohy, směnky 

a v současné době stále více využívá advokátní jistiny. Zde se už ale samotná dlužná částka 

rozšíří o úroky, odměnu advokáta za převzetí případu a podání žaloby, samotnou odměnu 

advokáta a soudní poplatek či poplatky spojené s vymáháním pohledávky. Úspěšnost 

těchto vymáhání je až 100 %. 

Podle mého názoru jde o dobře prosperující firmu, která si za dobu svého působení 

na trhu dokázala vydobýt svou pozici a následně si ji udržet. Přesvědčily mě o tom 

každoroční nárůsty tržeb, které jsou pro dobře prosperující firmu velmi důležité. Přehled 

o dosažených tržbách firmy v jednotlivých letech uvádím v příloze č. 13. 

Každoroční nárůsty tržeb ukazují na rentabilní firmu a také vypovídají o spokojenosti 

jejich zákazníků. Vzhledem k tomu, že jde o stavební firmu, která převážnou část 

své hlavní činnosti realizuje v letních měsících, je to velmi příznivé, avšak dosažení této 

situace je velmi náročné. Má ji na svědomí majitel firmy, který se snaží o neustálý tok 

zakázek v jednotlivých obdobích roku. Od jara do podzimu se firma většinou zaměřuje 

na stavební práce venku (fasády, dlažby, střechy, zídky, venkovní posezení), zatímco 

v zimních měsících provádí stavební práce ve vnitřních prostorách (byty, domy, restaurace, 

školy).   

Analýza pohledávek neukazuje na jejich přílišné každoroční nárůsty. To značí, 

že firma málokdy mívá problémy s platební kázní svých zákazníků. Je to sice příznivý 
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výsledek, ale i tak si myslím, že pohledávky by se měly stále snižovat, aby firma měla 

co nejdříve k dispozici peněžní prostředky potřebné pro rozvoj své činnosti.  

Vedle nových klientů má firma i několik stálých, kteří se na ni obrací s důvěrou 

a spokojeností provedených prací. Těmto klientům firma, stejně jako zákazníkům v případě 

finančně náročných zakázek, poskytuje slevy až do výše 5-ti procent z cen zakázek. 

Myslím si, že je to dobrý tah pro udržení zákazníků a zároveň pro získání nových, jelikož 

spokojení klienti rádi doporučí firmu ostatním. Firma si veškerých svých zákazníků váží 

a realizaci zakázek směřuje k jejich spokojenosti. Důraz klade na to, aby zakázky byly 

dokončeny v termínech a vysokých kvalitách. Úmyslné natahování termínů a lenost 

zaměstnanců se nestrpí. 

Jak jsem již zmínila, z mého pohledu jde o úspěšně zaběhlou firmu, která má 

již v současné době naplánované realizace finančně náročnějších zakázek do příštího roku. 

Růst tržeb lze proto očekávat i do budoucna a věřím, že pohledávky nezaznamenají 

v dalších letech výrazné skoky. V případě finančně náročnějších zakázek v budoucnu 

by se měla zvýšit kvalita informací o zákazních (o objemu tržeb, platební schopnosti, 

ziskovosti) a v případě neschopnosti splácení pohledávek by nebylo na škodu zveřejnit 

seznam dlužníků firmy. Z hlediska výhledu do budoucna by byly nejpřijatelnější vysoké 

tržby, nízký stav dlužníků (jejich platební kázeň), snižování stavu pohledávek (vyloučení 

nedobytných pohledávek) a ukazatele doby obratu (co nejkratší doby splatnosti), růst 

rychlosti obratu pohledávek (pokles peněz vázaných v oběžném majetku) a v neposlední 

řadě dostatečné množství zakázek během celého roku. 

Na závěr bych snad jen dodala, že co se týká samotného řízení pohledávek (řízení 

objemu, jejich vývoje, dob splatností, rychlostí obratů, zasílání upomínek, likvidnosti 

pohledávek), mělo by to vést k minimalizaci nedobytných pohledávek, maximalizaci zisku 

a udržení tržní pozice firmy z dlouhodobého pohledu.  
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Příloha č. 13: Přehled o dosažených tržbách firmy v jednotlivých letech 

Tab. 8 Přehled dosažených tržeb v letech 2005 - 2009 (v Kč)  

 2005 2006 2007 2008 2009 
Tržby 5 540 000 6 150 000 12 600 000 19 432 022 24 035 900 

Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 

Graf 4 Grafické zobrazení dosažených tržeb v letech 2005 - 2009 (v Kč) 
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Zdroj: Vlastní vypracování z interních dat firmy 


