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1 Úvod 

Problematika pohledávek je v České republice velice aktuální téma. 

Pohledávky tvoří jednu z významných složek aktiv podniku. Jsou zahrnuty 

v oběžném majetku firmy a jejich výše a rychlost splácení ovlivňují likviditu firmy 

a v neposlední řadě také cash-flow. Pohledávkou se rozumí určité právo věřitele 

požadovat po dlužníkovi určité plnění na základě závazku. Když věřitel disponuje 

pohledávkou, neznamená to tedy, že s určitostí obdrží očekávaná plnění. Ne všichni 

lidé jsou poctiví a může tedy nastat situace, kdy dlužník by i rád svou povinnost 

splnil, ale z nějakých objektivních důvodů nemůže (insolvence, úpadek firmy).  

Proto je velmi důležité při vstupu do smluvního vztahu zabezpečit pohledávky již 

před jejich vznikem nebo v době kdy vznikají, a to zjišťováním informací 

o obchodních partnerech, důsledným zpracováním obchodních smluv, nebo 

samotným zajištěním pohledávek. Ne všichni podnikatelé ovšem znají možnosti, jak 

mohou snížit riziko vzniku nezaplacené pohledávky a velmi často nevyužívají 

zajišťovací prostředky, které náš právní řád dovoluje.   

Jak je tedy z předešlého textu zřejmé, budu se problematikou zajišťování 

pohledávek zabývat v mé diplomové práci. Cílem této diplomové práce je analýza 

a komparace jednotlivých zajišťovacích instrumentů, jako jsou např. zástavní právo, 

bankovní záruka, faktoring, eskont směnky apod. a jejich následné vyhodnocení. 

Snahou je především poskytnout vodítko při volbě vhodného zajišťovacího nástroje, 

tak, aby měl každý možnost posoudit své dané možnosti a zároveň o nich získal 

přehled. 

V teoretické části své diplomové práce se nejprve budu věnovat základní 

charakteristice pohledávek. A to jednak z právního, účetního a daňového pohledu. 

V další části podrobněji zanalyzuji jednotlivé formy zajištění pohledávek a následně 

provedu jejich komparaci. V poslední praktické části se zaměřím na vyhodnocení tří 

vybraných zajišťovacích nástrojů. Tyto nástroje aplikuji na praktických příkladech 

u modelové firmy ABC, s.r.o. a následně vyhodnotím z pohledu náročnosti 

a nákladů.  

Byla bych ráda, kdyby moje práce mohla podnikatelům poskytnout pomoc při 

volbě daných zajišťovacích nástrojů a snížit tak riziko vzniku nezaplacených 

pohledávek.
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2 Základní charakteristika pohledávek 

V důsledku hospodářské krize se firmy a podnikatelé stále častěji setkávají 

s druhotnou platební neschopností, neboli nejsou schopni dostat svých závazků včas. 

Část těchto pohledávek se stala zcela nedobytnými a tím velkou mírou ovlivňují 

veškerý chod firmy. Z toho vyplývá další problém, kdy podnikatelům scházejí 

peněžní prostředky potřebné pro provoz a chod firmy. Existuje řada způsobu 

a nástrojů, jak se tomuto nebezpečí vyvarovat. Tímto se budu zabývat v další části 

diplomové práce, nejprve se budu zabývat základní charakteristikou pohledávek, 

jejich vznikem, účetními a daňovými aspekty.    

 

2.1  Pohledávky z právního hlediska 

V rámci každodenní praxe se nejčastěji setkáváme s pohledávkami, které 

vycházejí ze základních obchodně-právních smluvních vztahů. Řada z nás se do 

takového smluvního vztahu dostává denně základními činnostmi běžného života, 

aniž by tušil, že se stává účastníkem právního vztahu i bez uzavření jakékoliv 

smlouvy. Mezi tyto činnosti např. patří nákup potravin v obchodě, jízda hromadným 

dopravním prostředkem apod. Proto se domnívám, že je důležité se problémy 

související s pohledávkami věnovat i z právního hlediska.  

Pojem pohledávka je chápán jako právo, které vzniká jedné straně vůči druhé 

straně. Obsahem je vyžadovat určité přesně vymezené plnění, a to z určitého 

právního důvodu. Z toho vyplývá, že věřitelem je oprávněný ze závazkového 

právního vztahu a dlužníkem jeho subjekt povinný.  

Obecné důvody vzniku pohledávky jsou v našem právním řádu řešeny 

Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ObčZ), který je považován za obecné závazkové právo. Zvláštním závazkovým 

právem je Obchodní zákoník č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ObchZ). 

Dle § 488 ObčZ se právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění 

(pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek, nazývá 

závazkovým právním vztahem. Strana, která má právo požadovat plnění je věřitelem, 

a její právo se označuje jako pohledávka. Strana, která je povinna plnění poskytnout, 

je dlužníkem a její povinností je tedy závazek. 
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2.1.1 Vznik pohledávky 

Dle § 489 ObčZ vznikají pohledávky zejména na základě těchto právních 

skutečností: 

a) právní úkony – zejména smlouvy, 

b) protiprávní úkony: 

 způsobená škoda, 

 odpovědnost za vady, 

 prodlení, 

 porušení smluvní povinnosti, 

c) protiprávní stav – např. bezdůvodné obohacení. 

Obsah závazku je vymezen v § 494 ObčZ, podle něhož je dlužník povinen 

věřiteli něco dát, něco vůči němu konat, něčeho se zdržet, nebo něco trpět a věřitel je 

oprávněn uvedená plnění od dlužníka požadovat.  

 

U pohledávek je důležité, v jaké podobě může být provedeno její plnění, a to 

může být buď: 

a) peněžité – dlužník provede plnění v peněžité podobě, a to v jakékoliv 

měně, 

b) nepeněžité – dlužník provede plnění v naturální podobě. Může se 

jednat jak o věc movitou, nemovitou, ale také pomocí vykonání určité 

činnosti. Všechny tyto možnosti musí být oceněny a odpovídat výši 

pohledávky. 

Domnívám se většina lidí vznik pohledávky nejčastěji spojuje s uzavřením 

smlouvy. Uzavírání smluv je upraveno v ObčZ i v ObchZ. Smlouva je dvoustranným 

i vícestranným právním úkonem a zakládá vznik pohledávky věřitele vůči dlužníkovi 

(obchodní smlouvě se budu věnovat podrobněji v další části diplomové práce).  
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2.1.2 Rozdělení pohledávek
1
 

 Z právního hlediska pohledávky dělíme na: 

1. občansko-právní pohledávky - týkají se občanů - nepodnikatelů 

a vychází z ObčZ. Nejčastěji se s nimi setkáme v podobě koupě zboží 

a služeb. 

2. obchodně-právní pohledávky - týkají se podnikatelů a vychází 

z ObchZ. Obecně lze tedy říct, že pohledávky z obchodně 

závazkových vztahů lze rozdělit následovně: 

 relativní obchody – jedná se o závazkové vztahy mezi 

podnikateli, pokud je zřejmé, s přihlédnutím ke všem 

okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti. Osobu 

podnikatele definuje ObchZ v § 2 odst. 2 takto: 

 osoba zapsaná v obchodním rejstříku, 

 osoba, která podniká na základě živnostenského 

oprávnění, 

 osoba, která podniká na základě jiného než 

živnostenského oprávnění dle zvláštních předpisů, 

 osobu, která provozuje zemědělskou výrobu a je 

zapsána do evidence dle zvláštního předpisu. 

 absolutní obchody – jsou to obchodně-právní pohledávky, 

které podléhají ObchZ, bez ohledu na povahu subjektu. Tyto 

jednotlivé vztahy jsou vymezeny v § 261 odst. 3 a jedná se 

o pohledávky vzniklé: 

 mezi zakladateli obchodních společností, mezi 

společníkem a obchodní společností, mezi společníky 

navzájem, pokud jde o vztah týkající se účasti na 

společnosti, vztahy ze smluv, jimiž se převádí podíl 

společníka, 

 mezi zakladateli družstva a mezi členem a družstvem, 

jakož i mezi členy družstva navzájem, pokud 

                                                 
1
 VAIGERT, D.; PHILIPPI, T., RIŠKO, P., NAVRÁTILOVÁ, H. Pohledávky - Právní příručka 

věřitele. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 
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vyplývají z členského vztahu v družstvu, jakož i ze 

smluv o převodu členských práv a povinností, 

 z úplatných smluv týkajících se cenných papírů 

a jejich zprostředkování, 

 ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho částí, 

smlouvy o nájmu podniku, zástavní právo 

k obchodnímu podílu, smlouvy o úvěru, smlouvy 

o kontrolní činnosti, smlouvy zasílatelské, smlouvy 

o provozu dopravního prostředku, smlouvy o tichém 

společenství, smlouvy o otevření akreditivu, smlouvy 

o inkasu, smlouvy o bankovním uložení věci, 

smlouvy o běžném účtu, smlouvy o vkladovém účtu, 

 z bankovní záruky, cestovního šeku a slibu 

odškodnění, 

 mezi společností nebo družstvem a osobou, která je 

statutárním orgánem nebo jiným orgánem nebo jeho 

členem, 

 mezi zakladateli a správcem vkladu, 

 z finančního zajištění. 

 fakultativní obchody – jedná se o vztahy, kde se strany 

dohodly, že se jejich vztah bude řídit ObchZ, a to i v případě, 

že se bude jednat o vztahy, které podléhají ObčZ. Jedinou 

podmínkou takovýchto vztahů je § 62 odst. 1, který říká: 

„jestliže taková dohoda směřuje ke zhoršení právního 

postavení účastníka smlouvy, který není podnikatelem, je 

neplatná“
2
. 

 

2.1.3 Zánik pohledávky 

 Podobně jako je definován vznik pohledávky lze vymezit i zánik pohledávky. 

Zánik pohledávky lze chápat jako završení vztahu mezi věřitelem a dlužníkem. 

Způsob zániku pohledávek nastává na základě skutečností upravených, jak v ObchZ, 

                                                 
2
 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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tak i v ObčZ. Úprava ObčZ vychází z toho, že pohledávka zanikne včasným 

a řádným splněním. 

 Nejčastěji pohledávka zaniká splněním dluhu, kdy věřitel přijme sjednané 

plnění, které mu poskytl dlužník. Splnění dluhu lze provést několika způsoby: 

 plnění peněžní formou nebo bezhotovostním převodem, 

 převzetím díla, 

 převzetím zboží. 

V případě, že věřitel s dlužníkem mají vzájemné pohledávky stejného druhu, 

zanikají tyto započtením, a to do výše, do které se vzájemně kryjí. Tento způsob 

zániku pohledávky zná, jak právo občanské, tak obchodní. Prvním z předpokladů 

započtení je existence vzájemných pohledávek mezi týmiž účastníky, kteří si jsou 

vzájemně věřitelem a dlužníkem. Dále musí jít o pohledávky stejného druhu (co do 

předmětu, např. peněžité). Důvod vzniku a povaha pohledávky může být rozdílná 

(např. lze započíst pohledávku z půjčky na pohledávku z náhrady škody). Neméně 

důležité je to, že pohledávky musí být k započtení způsobilé, tj. jejich započtení není 

vyloučeno ani zákonem, ani dohodou mezi věřitelem a dlužníkem. 

K zániku pohledávek může dojít na základě dalších právních skutečností: 

 dohodou - z principu smluvní volnosti plyne, že smluvní strany se  

mohou kdykoliv dohodnout o zániku pohledávky, 

 prominutím dluhu a vzdáním se práva, 

 výpovědí, 

 novací - dochází k nahrazení dosavadního závazku závazkem novým,  

původní závazek zaniká, 

 narovnáním - účastníci uzavřením dohody o narovnání upravují práva,  

 která jsou mezi nimi sporná či pochybná, 

 smrtí dlužníka nebo věřitele, 

 splynutím - pohledávka zaniká, jestliže věřitel a dlužník splynou v jeden 

subjekt. 

 

2.2  Účetní a daňové aspekty pohledávek 

Jiný pohled na pohledávky má však firma z hlediska účetních a daňových 

předpisů. Z hlediska účetních předpisů je nejdůležitější zákon č. 563/1991 Sb., 
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o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoÚ), který účetní jednotku 

nabádá k dodržování určitých principů. 

Z hlediska daňových předpisů je nejdůležitější zákon č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP), který umožňuje 

účetní jednotce uplatnit pohledávky, které jsou po splatnosti, jako výdaj na dosažení, 

zajištění a udržení příjmů. 

 

2.2.1 Vznik pohledávky 

Pohledávky vznikají při styku účetní jednotky s jejím okolím. Podstatou 

vzniku obchodních pohledávek je časový nesoulad mezi okamžikem poskytnutí 

výkonů dodavatelem (výrobků, služeb) a okamžikem úhrady těchto výkonů 

odběratelem, tj. při prodeji výkonů na fakturu, která je splatná do určité doby. 

Evidence obchodních pohledávek by měla respektovat tato hlediska: 

1. hledisko délky trvání (doby splatnosti), tj. rozdělení pohledávek na: 

a) krátkodobé (splatné do 1 roku), 

b) dlouhodobé (splatné nad 1 rok), 

2. hledisko místa vzniku (podle měn), tj. rozdělení pohledávek na: 

a) tuzemské, 

b) zahraniční (vyjadřují se v Kč i v zahraniční měně), 

3. odběratelského saldokonta, tj. pomocí samostatných analytických účtu 

zřizovaných pro jednotlivé odběratele. 

 

Pohledávky se v účetnictví evidují v účtové třídě 3 – Zúčtovací vztahy, 

v účtové skupině 31 – Pohledávky, a to bez ohledu na to, zda jsou krátkodobé či 

dlouhodobé.  

Pro pohledávky z obchodních vztahů se používá účet 311  - jedná se 

především o pohledávky za odběrateli, které vznikají dodáním výrobků, služeb 

a zboží odběrateli na fakturu.  

Při nedostatku peněžních prostředků může odběratel uhradit svou pohledávku 

vystavením směnky. Přijetím směnky dochází u věřitele (dodavatele) k přechodu 

z obchodně závazkového vztahu ve vztah směnečný. Věřitel účtuje o směnce 

k inkasu, jako o cenném papíru v účtové skupině 06. nebo 25. Pokud účetní jednotka 

potřebuje mít peněžní prostředky k dispozici a nechce čekat až do splatnosti směnky, 

může jí předložit k eskontu bance (eskontem směnky se rozumí koupě směny bankou 
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před dnem její splatnosti s příslušným úrokem). Pro zachycení této pohledávky 

slouží účet 313 – Pohledávky za eskontované cenné papíry.   

Poskytne-li odběratel svému dodavateli zálohu, vzniká mu pohledávka za 

dodavatelem, která se eviduje na účtu 314 – Poskytnuté zálohy (krátkodobé 

i dlouhodobé). Zálohy se zde účtují na základě smlouvy mezi odběratelem 

a dodavatelem, nejčastěji na základě zálohové faktury. 

V praxi se vyskytují i další pohledávky, které není možné zařadit na 

předcházející účty. Účetní jednotka si může sama zvolit (ve vnitřní směrnici), které 

pohledávky zachytí na účet 315 – Ostatní pohledávky popřípadě na účet 378 – Jiné 

pohledávky.  

 

2.2.2 Oceňování pohledávek 

V předcházející kapitole jsem se věnovala vznikem pohledávky z účetního 

pohledu a jejich samotným zaevidováním do účetnictví firmy. V tomto bodě je však 

také důležité věnovat se oceňování pohledávek. Tato problematika je upravena 

v ZoÚ. Největším problémem při oceňování pohledávek, který na straně účetní 

jednotky může nastat, je existence více možností, jak dané pohledávky oceňovat. 

Dále je třeba rozlišit použité způsoby oceňování k okamžiku uskutečnění účetního 

případu oproti jejich ocenění v účetní závěrce, a to především v souvislosti 

s uplatňováním zásady opatrnosti. 

Dle § 25 ZoÚ se oceňují pohledávky při vzniku jmenovitou hodnotou, při 

nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou. Pro účely tohoto zákona se rozumí 

pořizovací cenou cena, za kterou byl majetek pořízen, a náklady s jeho pořízením 

související, např. náklady na znalecké ocenění, odměny právníkům a provize. 

Ke dni roční účetní závěrky se pohledávky, které účetní jednotka nabyla 

a určila k obchodování dle § 27 ZoÚ, oceňují reálnou hodnotou. Pro účely tohoto 

zákona se jako reálná hodnota použije: 

 tržní hodnota, 

 ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní 

hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně představuje reálnou 

hodnotu, 

 ocenění stanovené podle zvláštních právních předpisů, se použije 

tehdy, není-li k dispozici ani tržní hodnota a nelze použít ani ocenění 

kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce. 
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2.2.3 Rozdělení pohledávek 

V současné době, dle mého názoru, snad neexistuje žádný podnikatelský 

subjekt, jehož všechny pohledávky by byly uhrazeny do doby jejich splatnosti.        

Z tohoto pohledu můžeme pohledávky dělit dle rizika zaplacení na: 

a) běžné – dlužník se nachází v příznivé finanční situaci a není pochyb 

o včasném zaplacení celé pohledávky, 

b) ztrátové – u nichž nestačí k úhradě likvidační podstata dlužníka 

v insolvenčním řízení, 

c) sporné – dlužník nesouhlasí s určitou náležitostí pohledávky (např. 

částka, doba splatnosti, formální náležitosti apod.), 

d) pochybné – u nichž je riziko, že budou zaplaceny částečně nebo 

zaplaceny nebudou, 

e) nedobytné – u nichž bylo trvale upuštěno od vymáhání (např. dlužník 

zemřel, není známo místo jeho pobytu, nebo náklady na vymáhání 

pohledávky by převýšily pohledávku). 

 

2.2.4 Platební morálka 

Platební informace jsou na rozdíl od statických účetních výkazů dynamickou 

informací, která se neustále vyvíjí a podává tak nejaktuálnější pohled na stav 

společnosti. Povinností každé firmy, která žádá úhradu za své výrobky či služby, by 

mělo být zjištění dostatečných informací o platební morálce nebo solventnosti 

daného obchodního partnera, a to vždy před samotným vstupem do obchodního 

vztahu. Dle mého názoru v dnešní době existuje řada možností, jak tyto informace 

získat. Ať už od zákazníků, konkurenčních firem nebo použitím internetu. Při 

zjišťování potřebných informací k tématu mé diplomové práce jsem si vybrala níže 

přiložené grafy, které se týkají právě platební morálky. Jelikož data za rok 2010 jsou 

zpracovány až v období psaní této diplomové práce, použiji data za rok 2009. 

 

První graf (Graf 2.1) zachycuje vývoj platební moráky v roce 2009. Z grafu je 

patrné, že v průběhu roku 2009 docházelo ke zhoršení platební morálky firem 

a splatnost jednotlivých pohledávek se zvyšovala. Poklesem platební morálky stoupá 

i počet firem ohrožených insolvencí. Domnívám se, že jedním z důsledků k nárůstu 

doby splatnosti je probíhající hospodářská krize, která se v průběhu roku 2009 stále 

více projevovala. 
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Graf 2.1.  Vnímání změn v platební morálce ve vybraných měsících roku  2009 
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Zdroj: Svaz průmyslu a obchodu  

 

Druhý graf zachycuje platební morálku firem v jednotlivých evropských 

zemích v roce 2009. Je patrné, že platby v termínu se průměrně v těchto vybraných 

zemích pohybují kolem 50 %.  

 

Graf 2.2. Platební morálka ve vybraných zemích za rok 2009 
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Zdroj: Svaz průmyslu a obchodu  
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Následující graf navazuje na předchozí údaje, ale tentokrát zachycuje 

průměrnou splatnost pohledávek ve vybraných zemích a na základě provedeného 

výzkumu cca 400 firem i očekávání zlepšení platební morálky. Průměrná splatnost se 

pohybuje kolem 30 dnů.  Naopak zlepšení platební morálky se očekává pouze 

v průměru u 15 % pohledávek. 

 

Graf 2.3. Průměrná splatnost pohledávek ve vybraných zemích za rok 2009 

0 20 40 60 80 100

Maďarsko

Bulharsko

Německo

Švýcarsko

Velká Británie

Nedobytné pohledávky (v

procentech celkového objemu)

Platby v termínu (v procentech

celkového objemu)

Průměrné procento nesplácení

 
Zdroj: Svaz průmyslu a obchodu  

 
 

  

2.2.5 Zajištění pohledávek 

V případě dobrého obchodního vztahu pohledávka zaniká běžnými způsoby, 

které jsem již uvedla v kapitole 2.1.3 (zaplacením faktury, převzetím zboží, případně 

zápočtem apod.). Naopak v dnešní době je nutné počítat s faktem, že pohledávka se 

stane nedobytnou v jakémkoli okamžiku smluvního vztahu. Tím myslím před 

podpisem i po podpisu příslušných smluv nebo v době již vystavené faktury. K tomu, 

aby se firma vyvarovala vzniku nedobytných pohledávek, slouží v dnešní době 

spousta nástrojů. Každá firma by měla zajištění pohledávek věnovat značnou 

pozornost. Zejména v době, kdy platební morálka obchodních partnerů značně 

upadá. Je tedy nutné vybírat si smluvní partnery s rozmyslem a ověřit si i jejich 

platební solventnost. Další možností, jak předcházet riziku nesplacení pohledávky, je 

využití zákonných prostředků k zajištění pohledávek. A právě využití různých 

zajišťovacích nástrojů představuje hlavní cíl mé diplomové práce. V nadcházejících 
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kapitolách se budu věnovat popisu, podrobné charakteristice a analýzy jednotlivých 

mechanismů zajištění pohledávek. Podrobněji se zaměřím na vyhodnocení 

vybraných zajišťovacích instrumentů v praxi s konkrétními reálnými čísly. 

 

2.2.6 Efektivní řízení pohledávek  

Jak už jsem několikrát zmínila v předchozím textu, jsou pohledávky nedílnou 

součástí každého podniku. Jsou zahrnuty v oběžném majetku a ovlivňují likviditu 

firmy. V každém období hospodářského cyklu představuje platební neschopnost 

jeden z vážných ekonomických ukazatelů, který ovlivňuje finanční chod podniku. 

O to větší váhu má platební neschopnost v dnešní hospodářské krizi. Proto je třeba se 

pohledávkami zabývat již před jejich vznikem. Každá společnost by měla mít 

pohledávky pod neustálou kontrolou a měla by vytvořit přehledný systém, jak s nimi 

nakládat.  

Základním předpokladem poctivého obchodního vztahu je solventnost 

a bonita obchodního partnera. Je tedy nutné si o daném obchodním partnerovi zjistit 

co nejvíce informací. Informace můžeme získat jednak z externích, ale také 

z interních zdrojů.  

Významným interním zdrojem jsou poznatky o dosavadní platební morálce. 

Dozvíme se z nich kolik dnů před/po splatností platí daná firma své závazky. Tyto 

informace podávají nejaktuálnější pohled na stav společnosti. V mnohých případech 

lze z vývoje platební morálky usoudit na potenciální problémy dříve, než nás 

skutečně postihnou. V následujícím grafu znázorňuji, jak tyto informace o platební 

morálce jedné firmy mohou vypadat.  

 

Graf 2.4.  Platební historie 
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Zdroj: vlastní zpracování  
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Vnější informace můžeme získat z velkého množství zdrojů. Základní 

informace o obchodním partnerovi, jako jsou např. název firmy, právní forma, rok 

založení, jména majitelů, základní kapitál, získáme z obchodního rejstříku nebo 

živnostenského rejstříků. Další důležité informace získáme ze sbírky listin. Zde jsou 

firmy povinny dle § 21 ZoÚ zveřejnit své roční závěrky a výroční zprávy. Velkou 

nevýhodou však je, že účetní závěrku musí zveřejnit jen ty firmy, které jsou zapsány 

do Obchodního rejstříku a výroční zprávu jen ty firmy, které mají povinnost auditu. 

Dle informací České daňové správy nevkládá do obchodního rejstříku své účetní 

závěrky včas téměř 83 % účetních jednotek a téměř 60 % účetních jednotek tuto 

povinnost porušuje dlouhodobě. V případě, že účetní jednotka nezveřejní účetní 

závěrku nebo výroční zprávu způsobem stanoveným zákonem o účetnictví, může být 

uložena pokuta do výše 3 % z celkové hodnoty aktiv
3
. 

Neméně důležitým zdrojem informací je celá řada registrů dlužníků a úpadců. 

Své registry mají i banky či nezávislé společnosti. Jedná se např. o tyto databáze: 

 Česká pobočka informační kanceláře firmy Dun & Bradstreet s.r.o. 

(www.dnbczech.cz) 

 Společnost Intercredit (www.intercredit.cz) 

 BPX office s.r.o. (www.bpx.cz) 

 Česká národní banka 

 Seznam dlužníků Všeobecné zdravotní pojišťovny atd. 

Proto by firmy před uzavřením obchodní smlouvy měly tyto registry navštívit, jestli 

v nich obchodní partner náhodou nefiguruje.  

Dalším důležitým krokem pro efektivní řízení pohledávek je rozdělení 

obchodních partnerů do bonitních skupin. Existuje celá řada metod, jejichž pomocí 

lze obchodní partnery rozdělit, jedná se např. o Paretovu analýzu, Markovovu 

analýzu, matematicko-statistické metody, modely časových řad
4
. Podrobněji se těmto 

metodám nebudu věnovat, jelikož nejsou cílem mé diplomové práce. V rámci tohoto 

kroku by firma měla následně vytvořit návrh, jak bude u jednotlivých bonitních 

skupin postupovat: 

 jaké limity úvěru bude jednotlivým skupinám poskytovat, 

 jaké bude používat zajišťovací instrumenty u jednotlivých skupin, 

                                                 
3
  Zdroj:http://www.sfinance.cz/zpravy/finance/292836-zaver-ka-roku-jako-soucast-danove-kontroly/ 

4 
VOZŇÁKOVÁ, I. Efektivní řízení pohledávek. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2004. 
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 jak bude postupovat v případě nezaplacení pohledávky apod. 

 

Na základě informací různých firem se potvrzuje, že pokud firma efektivně 

řídí své pohledávky tak cca 75 % pohledávek je uhrazeno včas nebo do 30 dnů po 

termínu splatnosti, dalších 20 – 22 % je uhrazeno do 90 dnů po splatnosti a jen 3 –

 5 % pohledávek je předmětem soudního vymáhání. 

Systémy řízení pohledávek mohou být různé. Firmy mohou jednak vytvořit 

specializované oddělení, nebo využít outsourcingu. Outsourcing můžeme 

charakterizovat jako vyčlenění určitých aktivit z podniku. Co se týče konkrétně 

pohledávek v praxi, znamená to, že danou aktivitu firma přesune na externí subjekt, 

který převezme veškeré faktury a celou agendu za ní spravuje. Daný subjekt 

kontroluje platební morálku, prověřuje daného obchodního partnera, účastní se 

soudního sporu atd. Cena této služby nepřevyšuje náklady, které by firma vynaložila, 

kdyby tuto činnost prováděla ve vlastní režii. Většina firem nabízejících tyto služby 

se zabývá pohledávkami po splatnosti, méně firem se zabývá prevencí a správou 

pohledávek do lhůty splatnosti. Mezi hlavní výhody outsourcingu patří soustředění se 

na hlavní činnost podniku a snížení nákladů. 

 

2.2.7 Nedobytné pohledávky 

V případě, kdy obchodní partner svůj závazek vůči firmě nesplní nebo 

nemůže splnit, stává se pohledávka nedobytnou. Firma, jakožto účetní jednotka, je 

povinna v této situaci zdanit výnos z dodávek zboží a služeb, a to ke dni splnění 

dodávky nebo poskytnutí služby. Tento nepříznivý dopad je možno aspoň částečně 

zmírnit pomocí zákona o daních z příjmů. Ten umožňuje vybrané pohledávky po 

lhůtě splatnosti uplatnit jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Tyto 

daňové výdaje se uplatňují ve formě opravných položek a odpisů.  

Opravná položka k pohledávkám představuje nepřímé snížení hodnoty 

pohledávky proúčtováním do nákladů prostřednictvím účtu 558 – Tvorba a zúčtování 

zákonných opravných položek v provozní činnosti nebo 559 – Tvorba a zúčtování 

opravných položek v provozní činnosti a souvztažně na účet 391 – Opravná položka 

k pohledávkám. Každá účetní jednotka by je měla vést v podrobnější analytické 

evidenci, která je přehlednější. Původní hodnota pohledávky se přitom nemění. 

Postup tvorby a použití opravných položek upravuje § 55 vyhlášky č. 500/2002 Sb.  
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Na rozdíl od opravných položek, kde se jednalo o dočasné snížení hodnoty 

pohledávek, při odpisu pohledávek se jedná o trvalé snížení hodnoty. Odpis 

pohledávky představuje přímé snížení její hodnoty na účtu 311 – Pohledávky 

z obchodních vztahů s promítnutím odepsané částky do nákladů na účet 546 – Odpis 

pohledávky.  Ne však každý odpis pohledávky je daňově účinný. 

Každá účetní jednotka by měla mít odpis pohledávek upravený ve své 

vnitropodnikové směrnici. A také by je měla vést v podrobnější analytické evidenci, 

která zaručuje přehlednost. Podrobněji se opravným položkám a odpisu pohledávek 

nebudu věnovat, jelikož to není cílem mé diplomové práce. 
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3 Komparace a analýza jednotlivých forem zajištění 

pohledávek 

Ve druhé kapitole jsem se věnovala základní charakteristice pohledávek 

z právního, účetního a daňového pohledu a jejich efektivním řízením. V této části 

diplomové práce se zaměřím na jednotlivé zajišťovací instrumenty pohledávek 

a jejich vzájemnou komparaci.  

 

3.1  Zajištění pohledávek 

Zajištění pohledávek patří v dnešní době k nejdůležitější činnosti firmy. Jedná 

se o zajišťovací instrumenty, které vycházejí z právního základu a používají se před 

nebo při vzniku pohledávky. V následujících podkapitolách se věnuji jednotlivým 

zajišťovacím instrumentům podrobněji.  

 

3.1.1 Obchodní smlouva 

Asi každý z nás již v životě podepsal nějakou kupní smlouvu nebo smlouvu 

o dílo. Přesto se domnívám, že je důležité jednotlivé náležitosti smlouvy specifikovat 

podrobněji. Dle mého názoru patří dobře zpracovaná obchodní smlouva mezi 

základní prostředek k zajištění pohledávky. Každá smlouva, tedy i smlouva 

obchodní, je právním úkonem a vztahují se na ni obecná ustanovení občanského 

zákoníků. Kromě obecných náležitostí je ovšem nutné, aby smlouva obsahovala 

podstatné náležitosti, kterými jsou: 

 úkon musí být určitý a srozumitelný – musí jednoznačně vyjadřovat vůli 

smluvních stran, 

 předmětem smlouvy musí být možné plnění – jednak nelze smlouvy 

uzavírat zpětně (vždy se musí jednat o závazek dospělý v budoucnu, tedy 

až po uzavření smlouvy), nebo nelze zahrnovat předmět, který neexistuje, 

 smlouva musí být vážně míněným právním úkonem – zájem uzavřít 

smlouvu musí být oboustranný, 

 smlouva by měla mít předepsanou formu – zda se jedná o písemnou či 

ústní formu (podmínkou ústní formy je, že návrh musí být zásadně přijat 

ihned, jinak smlouva nevznikne). 
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Jde o nezbytná ujednání, která musí smlouva obsahovat a jejich absence 

většinou znamená neplatnost smlouvy. „Pro vymáhání pohledávky je důležité, jaký je 

obsah smlouvy, jaké jsou dodací a platební podmínky“ jak tvrdí Bařinová, 

Vozňáková (2003, str. 10)
5
. Při zpracování smlouvy je třeba vybírat jednoznačné 

výrazy. Případné změny od smlouvy je nutno řešit písemným dodatkem, který musí 

podepsat všichni zúčastnění. 

Za nejčastější typ smlouvy, jež je využívaná v obchodním styku, lze označit 

smlouvu kupní. Její úprava je obsažena v ObchZ, v § 409 až 475. Použije se 

výhradně v těch případech, kdy je předmětem věc movitá. Při uzavírání kupní 

smlouvy je důležité označit správně smluvní strany. U fyzických osob je třeba uvést 

jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo. U právnických osob je nutné uvést název 

obchodní firmy (který se zapisuje do obchodního rejstříku), sídlo a identifikační číslo 

podnikatele. Mezi podstatné náležitosti kupní smlouvy patří předmět koupě, kupní 

cena a dodací podmínky. Dále může smlouva obsahovat také nepodstatné náležitosti. 

V případě, že tyto nepodstatné náležitosti nejsou uvedeny ve smlouvě, nemůže to mít 

za následek její neplatnost. Nepodstatnými náležitostmi mohou být: 

 povinnosti prodávajícího – mezi základní povinnost prodávajícího patří 

dodat kupujícímu zboží, veškeré doklady vztahující se ke zboží a umožní 

mu nabýt vlastnická práva k tomuto zboží, 

 povinnosti kupujícího – základní povinnosti kupujícího je zaplatit kupní 

cenu a převzít zboží v souladu s kupní smlouvou, 

 vady zboží - jestliže prodávající nesplní závazek vyplývající z kupní 

smlouvy řádně, tzn. v souladu s jejím zněním, jde o plnění vadné. Vady 

zboží lze rozdělit do dvou skupin: 

a) vady faktické - za vady faktické považujeme skutečné nedostatky 

zboží, které jsou v rozporu s obsahem smlouvy, jedná se např. 

o nedostatečnou kvalitu, množství, porušený obal, nebo chybné údaje 

v dokladech. 

 

 

                                                 
5 

BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky vzory smluv a podání. 2 vyd. Praha: GRADA 

Publishing, 2003. str. 10. 
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b) vady právní – za vady právní považujeme stav, kdy prodání zboží je 

zatíženo právem třetí osoby a toto právo nebylo uvedeno ve smlouvě. 

Nejčastěji se jedná o právo třetí osoby vyplývající z průmyslového či 

jiného duševního vlastnictví, 

 nebezpečí škody na věci – toto nebezpečí přechází okamžikem převzetí 

zboží, 

 místo a doba dodání zboží, 

 záruka za jakost – písemné prohlášení prodávajícího, že dodané zboží 

bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému nebo 

obvyklému účelu. 

 

I když právní postupy nevyžadují písemnou formu kupní smlouvy, dle mého 

názoru je to nezbytné. Především v případě průkaznosti, jelikož se ve většině případů 

nejedná o zanedbatelné částky. A pokud by došlo ke sporu, tak záleží jen na věřiteli, 

jak oprávněnost svých nároků prokáže. 

Abychom ještě více snížili riziko nezaplacení pohledávky, je vhodné do 

smlouvy zahrnout smluvní pokutu, úroky z prodlení a v neposlední řadě také 

rozhodčí doložku.  

 

Úroky z prodlení 

Úroky z prodlení neboli sankční úroky, jsou sankcí za pozdní platbu. Je 

možné je uplatnit na základě § 369 odst. 1 ObchZ, ale také bez smluvního ujednání. 

Vznikají totiž věřiteli automaticky na základě občanského zákoníku. Ten uvádí, že 

každý věřitel má právo na úhradu pohledávky, ale také na úroky z prodlení, které 

stanoví nařízení vlády č. 163/2005 Sb.  

K 1. červenci 2010 nabyla účinnost novela tohoto nařízení vlády, jejímž 

smyslem je změnit výpočet úroku z prodlení takovým způsobem, aby nedocházelo 

každého půl roku ke změně roční úrokové sazby. Jedná se tedy o zjednodušení 

celého systému a zajištění snadného výpočtu. U prodlení, které vzniklo do 

1. července 2010, se zákonná výše úroku z prodlení měnila každý půl rok v závislosti 

na změně repo sazby. Pro takový výpočet se používala repo sazba zvýšená o sedm 

procentních bodů, která byla platná v první den příslušného kalendářního pololetí. 

U prodlení, které vzniklo po 1. červenci 2010, se použije pouze jedna sazba po celou 
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dobu prodlení, a to repo sazba platná k poslednímu dni předcházejícího kalendářního 

pololetí, ve kterém k prodlení došlo, zvýšená o sedm procentních bodů
6
.  

Dnešní výše úroku činí cca 8 %, což představuje velký rozdíl oproti roku 

2005, kdy se jejich výše pohybovala v rozmezí 2 - 3 %. Od 28. dubna 2005 se totiž 

významně změnil způsob výpočtu úroků z prodlení. Do tohoto data byly úroky 

z prodlení odvozovány od diskontní sazby České národní banky tak, že jejich výše 

činila ročně dvojnásobek diskontní sazby, stanovené ČNB a platné k prvnímu dni 

prodlení s peněžitého dluhu. I přesto, že výše úroků od roku 2005 významně 

vzrostla, tak jen velmi malé množství firem je připočítává. Neboť připočtením úroků 

se šance, že nám dlužník zaplatí, nezvětší, ba naopak o to více se dluh prohlubuje.  

 

Smluvní pokuta 

Smluvní pokuta představuje určitou částku stanovenou ve smlouvě, kterou je 

dlužník povinen zaplatit, pokud řádně a včas nesplní svoji smluvní povinnost. Právní 

úprava smluvní pokuty se primárně nachází v § 544 a 545 ObčZ. Obchodní zákoník 

obsahuje jen dílčí úpravu, a to v § 300 až 302. Dohoda o smluvní pokutě musí mít 

písemnou formu, jinak je neplatná. Zároveň musí být v dohodě určena výše smluvní 

pokuty nebo stanoven způsob jejího určení. Smluvní pokuta má nejčastěji peněžitou 

podobu, může však mít i podobu nepeněžitou, a to například ve formě dodání dalšího 

zboží. Dohoda také musí obsahovat povinnost, jejíž porušení zakládá nárok 

oprávněného požadovat smluvní pokutu. Obchodní zákoník neumožňuje zbavit se 

povinnosti zaplatit smluvní pokutu. Povinná strana se tedy nemůže své odpovědnosti 

zprostit, ledaže by si strany dohodly něco jiného. Právní úprava obchodního 

zákoníku umožňuje soudu, aby nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu snížil 

s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti
7
. Smluvní pokutu nelze 

vymáhat, pokud je závazek promlčený. Dalším problémem může být odstoupení od 

smlouvy. Odstoupením od smlouvy nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, lze 

ji vymáhat pouze do doby, než k odstoupení došlo a tedy k zániku kupní smlouvy. 

Smluvní pokuty se účtují prostřednictvím účtu 544 nebo 644 – Smluvní pokuty 

a úroky z prodlení, a to bez ohledu na to, zda byly zaplaceny či nikoliv. Avšak 

z pohledu daně z příjmů dle § 24 odst. 2 písm. zi) jsou daňovým výdajem pouze 

                                                 
6
 Zdroj: http://www.cnb.cz/cs/faq/faq_uroky_z_prodleni.html 

7
 Zdroj: http://www.advokati-pravnici.cz/clanky/smluvni-pokuta-v-obchodnim-pravu-13 
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zaplacené smluvní pokuty. K pohledávkám z titulu smluvních pokut nelze dle § 2 

odst. 2 ZoR vytvářet žádné zákonné opravné položky. 

Smluvní pokuta ovšem pozbývá na významu u nesolventního dlužníka. 

Jelikož není schopen uhradit peněžitý závazek, jen těžko lze předpokládat, že bude 

schopen uhradit smluvní pokutu. Avšak v případě vymáhání pohledávky u soudu, má 

smluvní pokuta uhrazovací efekt, jelikož nárok na zaplacení je v tomto případě i 

z příslušenství pohledávky, tedy smluvní pokuty. Věřiteli tak vzniká alespoň 

částečné odškodnění újmy.  

 

3.1.2 Zástavní právo 

Zástavní právo představuje velmi kvalitní zajišťovací institut, se kterým je 

však spojena řada nákladů. Nejčastěji se s tímto nástrojem v současnosti setkávají 

firmy i soukromé osoby, a to při vyřizování hypoték. I v obchodním styku je zástava 

movitého i nemovitého majetku běžná.  

Právní úprava zástavního práva je zakotvena v § 152 až 172 ObčZ. Slouží 

k zajištění pohledávky věřitele tím, že v případě jejího řádného a včasného nesplnění 

lze dosáhnout uspokojení zpeněžením konkrétní zástavy. Účastníky tohoto vztahu 

jsou věřitel a dlužník s tím, že dlužník je zpravidla i majitelem zástavy. V praxi je 

také možné, že majitelem zástavy je i osoba třetí. Plní tedy funkci nejen zajišťovací, 

ale také uhrazovací. 

Zástavním právem lze zajistit peněžitou, ale také nepeněžitou pohledávku 

(vztahuje se i na jejich příslušenství). Zástavní právo vzniká na základě: 

 písemné smlouvy,  

 rozhodnutí soudu o vypořádání dědictví, 

 ze zákona. 

Ve smlouvě, kromě označení zástavního věřitele a zástavce, musí být přesně 

vymezen předmět zástavního práva a zajištěná pohledávka. Zástavou může být věc 

movitá či nemovitá, podnik, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, byt 

nebo nebytový prostor ve vlastnictví, obchodní podíl, cenný papír nebo předmět 

průmyslového vlastnictví. Ke vzniku smluvního zástavního práva k movitým věcem, 

hromadným věcem a souborům věcí, případně k nemovitostem, které se neevidují 

v katastru nemovitostí, je třeba kromě smlouvy, odevzdat předmět zástavy 

zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě do úschovy (dlužník pak po dobu zástavy s nimi 

nemůže disponovat). Nedojde-li k odevzdání, musí být zástavní smlouva sepsána ve 
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formě notářského zápisu a zástavní právo vzniká jeho zápisem do Rejstříku zástav 

vedeného Notářskou komorou České republiky. V takovémto případě je však nutno 

uhradit notářský zápis a zápis do rejstříku zástav. Tyto úkony jsou zpoplatněny dle 

vyhlášky č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví – 

notářský tarif. Jedná se o tyto náhrady: 

 notářsky zápis o zřízení zástavního práva k věci movité zajišťující 

pohledávku 100 000 Kč: 1 000 Kč, 

 zápis do Rejstříku zástav: 200 Kč, 

 výmaz z Rejstříku zástav: 500 Kč, 

 změna údajů v Rejstříku zástav: 200 Kč,  

 výpis nebo opis z Rejstříku zástav: 150 Kč. 

V opačném případě, kdy je do zástavy daná nemovitost, vzniká zástavní právo 

vkladem do katastru nemovitostí. I zde je nutno uhradit správní poplatek za podání 

návrhu na vklad zástavního práva do katastru nemovitosti, který činí 500 Kč. U této 

formy, bych také raději volila sepsání smlouvy advokátem nebo notářem. Což je 

lepší pro správnost, ale přináší to sebou další finanční náklady.  

Uspokojení věřitele ze zástavy se děje tehdy, jestliže pohledávka není splněna 

včas. V takovémto případě je zástavní věřitel oprávněn předmět zástavy prodat ve 

veřejné dražbě. Toto oprávnění může vykonat i v případě, že pohledávka byla 

uhrazena jen částečně. O tomto výkonu je zástavní věřitel povinen informovat 

zástavce a dlužníka. Rovněž je povinen bez zbytečného odkladu vydat dlužníku 

výtěžek z prodeje, jestliže převyšuje jeho zajištěnou pohledávku.  

Nedobrovolná dražba (dražba prováděná na návrh dražebního věřitele) se ve 

většině případů provádí do 10 týdnů od podepsání Smlouvy o provedení dražby. Tato 

metoda vymáhání pohledávky věřitelem je tedy rychlejší než jiné prostředky 

vymáhání pohledávek. Navíc se neuzavírá kupní smlouva, protože se nejedná 

o převod vlastnictví, ale pouze o jeho přechod. I z tohoto důvodu je nedobrovolná 

dražba velmi rychlým a pružným procesem. Náklady na dražbu se hradí z výdělku 

dražby, tzn., že účastníci dražby se na její úhradě nepodílejí. Daň z převodu 

nemovitostí se platí z vydražené částky a ne z ceny odhadce, takže dochází 

k daňovým úlevám. Navíc si je věřitel pohledávky dopředu vědom, v jakém termínu 

se bude dražba konat, tzn., kdy dostane své peníze zpět (dopředu jsou stanoveny 

termíny pro zaplacení vydražených věcí). 
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Jak jsem zjistila z internetového průzkumu, tak u nedobrovolných dražeb 

došlo v roce 2010 k jejich zásadnímu nárůstu, a to jak co do počtu, tak zejména 

objemu. Zatímco v roce 2009 byla hodnota draženého majetku cca 150 milionů Kč, 

tak loni to bylo už 945 milionů Kč. Také si myslím, že tento růstový trend bude 

nadále pokračovat. Hlavním důvodem je samozřejmě ekonomická krize, která se dle 

mého názoru bude i nadále přetrvávat. 

Zástavní právo zaniká jestliže: 

 zajištěná pohledávky zanikla, 

 zástava zanikla, 

 zástavní věřitel se vzdal zástavního práva písemným úkonem, 

 uplynula doba, na níž bylo zástavní právo zřízeno, 

 zástavní dlužník nebo zástavce uhradil zástavnímu věřiteli 

(obvyklou) cenu zástavy, 

 zástavní dlužník nebo zástavce uzavře písemnou dohodu se 

zástavním věřitelem,  

 tak stanoví zvláštní předpis. 

 

3.1.3 Ručení 

Když chce firma zvýšit pravděpodobnost splnění závazku ze strany dlužníka, 

může použít takzvané ručení. Přestože je upraveno jak v občanském, tak 

i obchodním zákoníku, hlavní zásady jsou pro podnikatelské i nepodnikatelské 

subjekty stejné. 

Ručení je zajišťovací instrument, který je upraven zvlášť v § 546 až 550 ObčZ 

pro vztahy občansko-právní a zvlášť v § 303 až 312 ObchZ pro vztahy obchodně-

právní.  Je to vztah, který na rozdíl od zástavního práva nevzniká mezi věřitelem 

a dlužníkem, ale mezi věřitelem a třetí osobou, která je od dlužníka odlišná. 

Ručitelský závazek vzniká písemným prohlášením (tj. jednostranným právním 

úkonem) ručitele věřiteli, že ho uspokojí, jestliže dlužník vůči němu sám nesplní 

určitý závazek, čímž na sebe bere odpovědnost vůči věřiteli. V prohlášení musí být 

uveden: 

 věřitel, 

 dlužník, 

 pohledávka, 
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 omezení ručení na část pohledávky nebo na určitou dobu. 

Pokud v prohlášení není žádné omezení, ručí se za celou pohledávku 

a neomezeně. Ručitel vždy ručí čímkoliv ze svého majetku, což je důležité pro 

případnou exekuci, a na druhé straně nemůže ručit ve větším rozsahu, než v jakém je 

vázán dlužník. Ručitel poskytuje zajištění bezúplatně. V praxi se však stále více 

setkáváme s tím, že ručitel požaduje úplatu. Může se jednat o jednorázovou finanční 

hotovost nebo také o pravidelné platby po dobu trvání zajišťovacího závazku.  

Vznik ručitelského vztahu předpokládá existenci platného závazku dlužníka 

vůči věřiteli. Ručením lze zajistit i závazek, který vznikne v budoucnu nebo za 

závazek podmíněný (závislý na splnění podmínky). Ručení je však v takovém 

případě rovněž podmíněné, tj. jeho účinky nastanou teprve tehdy, jestliže zajištěný 

závazek skutečně vznikne.    

Ručiteli vzniká povinnost splnit závazek teprve tehdy, jestliže dlužník 

nesplnil závazek po písemné výzvě věřitele. Tohoto vyzvání není třeba v případech, 

kdy věřitel výzvu nemůže uskutečnit (např. není znám pobyt dlužníka), nebo je-li 

nepochybné, že dlužník svůj závazek nesplní (např. při prohlášení konkursu).  

 V účetnictví se ručení promítne do dvou kroků. Prvním krokem je písemné 

prohlášení, které ovšem nezakládá důvod pro účtování, jde pouze o zachycení 

informace do podrozvahové evidence. Tyto informace musí ručitel i věřitel zveřejnit 

v příloze k účetní závěrce
8
. Druhým krokem je skutečnost, že dlužník nezaplatí svůj 

závazek. O tomto účtují všichni účastníci. Co se týká daně z příjmů, tak ručitel 

nemůže k této pohledávce vytvářet dle § 2 odst. 2 ZoR zákonnou opravnou položku.  

Ručení není v obchodním styku, tím myslím mezi podnikateli, až tak častým 

nástrojem zajištění pohledávek. Nejčastěji se s ručením tedy setkáme u bank 

a stavebních spořitelen, které poskytují úvěry nebo půjčky fyzickým osobám 

nepodnikatelům. Ručitel je potom povinen bance prokázat svůj příjem, stejným 

způsobem jako dlužník. Pravidlem je, že by měl mít ručitel větší bonitu než dlužník, 

v opačném případě obvykle jeho ručení nebývá akceptováno. Ručitelem za úvěr od 

finančních institucí může být jen zletilá fyzická osoba, která je po celou dobu 

splácení úvěru dlužníkem v produktivním věku.  

 

 

                                                 
8
 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky vzory smluv a podání. 2 vyd. Praha: GRADA 

Publishing, 2003. 
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Pro srovnání uvádím požadavky tří největších bank na ručení. 

Česká spořitelna, a.s. 

Česká spořitelna nabízí spotřebitelský úvěr bez ručení do 300 tis. Kč v případě 

stávajícího klienta, naopak novým klientům půjčí bez ručitele pouze 150 tis. Kč. 

V případě nesolventního klienta banka bez ručitele nepůjčí žádnou částku.  

Československá obchodní banka, a.s. 

ČSOB nabízí účelové i neúčelové úvěry bez zajištění do 300 tis. Kč, a to pouze 

u bonitních klientů. Na druhou stranu, jestliže je klient nesolventní, banka mu 

zpravidla bez zajištěného ručení nepůjčí žádnou částku. Naopak v případě velmi 

dobrého ratingu firmy (míra úvěrového rizika) poskytuje jakýkoliv úvěr bez zajištění, 

ale požaduje za to určitý obrat na účtech a jiné podmínky. Týká se to však pouze 

velkých firem, které mají obrat nad 300 mil. Kč nebo mají zahraničního vlastníka. 

Komerční banka, a.s. 

KB nabízí spotřebitelský úvěr bez ručení maximálně do 250 tis. Kč pro stávající 

klienty, kteří splňují určité podmínky. Banka vždy posuzuje, zda klient bude mít na 

splátky poskytnutého úvěru. Nebo naopak, na jakou výši může dosáhnout s daným 

volným disponibilním zdrojem (tedy svým příjmem po odečtení všech závazků 

a zohlednění životního minima). Vypočte se limit úvěru, který tedy může být max. 

300 tis. Kč, nebo méně, nebo také nula. 

 

3.1.4 Bankovní záruka  

Zajištění pohledávky bankovní zárukou je dle mého názoru více využívána 

v obchodním styku než předcházející ručení. A to především v mezinárodním 

obchodě. Bankovní záruka je upravena v § 313 až 322 ObchZ. V § 313, odst. 1 je 

definovaná následovně: „Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky 

v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu 

záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou 

splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině“
9
. Z toho vyplývá, že bankovní 

záruka musí mít vždy písemnou formu. Banka poskytuje na podkladě bankovní 

záruky plnění vždy v peněžité formě, i když bankovní záruka zajišťuje závazek jiný 

než platební. 

                                                 
9
 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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Bankovní záruka je jednostranným písemným prohlášením ručící banky vůči 

příjemci záruky (beneficientovi). Tento závazek je ze strany banky neodvolatelný 

a banka na jejím znění nemůže nic změnit a ani tuto záruku zrušit bez souhlasu 

beneficienta. Při uplatnění bankovní záruky banka požaduje dokumentaci o tom, že 

zboží bylo dodáno a že nebylo zaplaceno. Na základě těchto dokumentů banka 

uhradí záruku. Bankovní záruku lze považovat za vystavenou až v okamžiku, kdy 

oznámení o záruce obdrží příjemce. Příjemce může tuto záruku odmítnout 

a požadovat vystavení nové záruky.  

Bankovní záruku banka poskytuje zpravidla zákazníkům (právnickým 

osobám, fyzickým osobám – podnikatelům, případně obcím či krajům), kteří u ní 

mají poskytnutý podnikatelský běžný účet a se kterými má dlouhodobé zkušenosti. 

Banky nesolventnímu klientovi bankovní záruku ani neposkytnou a pro 

nepodnikatele by to bylo z hlediska vynaložených nákladů z mého hlediska značně 

neefektivní. Samotné vyřízení bankovní záruky trvá maximálně dva dny od doručení 

žádosti o vystavení záruky. Podkladem pro vystavení záruky je schválený limit pro 

jejich vystavování.  Při rozhodování, zda tedy záruku poskytnout nebo ne, bere banka 

v úvahu obdobná hlediska jako při rozhodování o poskytnutí či neposkytnutí úvěru 

(bonita klienta, kvalita zajištění záruky). Existence bankovní záruky představuje pro 

věřitele velmi dobrou formu zajištění, protože v případě platební neschopnosti 

dlužníka daný závazek uhradí bonitní subjekt – tedy banka.  

Bankovní záruka je z mého pohledu velice drahým zajišťovacím 

instrumentem. Náklady na bankovní záruku se u různých bankovních institucí moc 

neliší. Vystavení bankovní záruky dle ČSOB stojí 5 000 Kč, k této částce je třeba 

připočítat závazkovou odměnu. Ta se stanoví v procentech dle míry úvěrového rizika 

a zpravidla se pohybuje v rozmezí 0,3 % – 3,0 % p. a., minimálně však 1 000 Kč. 

Dále je nutno k těmto částkám připočíst další náklady, jako jsou návrh textu 

bankovní záruky, který činní 3 000 Kč nebo uplatnění bankovní záruky v částce 

1 500 Kč. U České spořitelny a KB jsou sazby velmi podobné, stejně jako u dalších 

bankovních institucí.  

 

3.1.5 Zajištění závazků převodem práva 

Zajišťovací převod práva jednoduše spočívá v tom, že dlužník převede na 

věřitele své právo (například právo vlastnické) s rozvazovací podmínkou, že 
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zajištěný závazek bude splněn. Po splnění závazku se vše vrací do původního 

(výchozího) stavu. Tato forma zajištění je jako jediná prováděná bezúplatně. 

Tato forma zajištění je upravena v § 553 ObčZ. Zajištění závazku převodem 

práva (tzv. zajišťovací převod práva) nastane, jestliže dlužník převede své majetkové 

právo na věřitele. Smlouva o převodu práva musí mít písemnou formu. Smluvní 

strany by si ve smlouvě měly podrobně upravit vzájemná práva a povinnosti. Dle 

mého názoru je podrobná úprava více než vhodná, vzhledem ke stručnosti právní 

úpravy. Musí zde být jednoznačně určen závazek, který je zajišťován, právo 

dlužníka, které se převádí, a jeho předmět, popř. způsob uspokojení pohledávky 

věřitele z převedeného dlužníkova práva. Z obsahu smlouvy musí být zřejmé, že se 

nejedná o převod trvalý. 

Předmětem může být jen právo dlužníka, nikoliv třetí osoby, a to právo 

v době převodu existující. Převedeno může být v podstatě jakékoliv právo (nejčastěji 

jde o pohledávku vůči třetí osobě nebo právo spojené s cenným papírem). Nelze však 

převést právo nepřevoditelné, jako je například právo autorské.  

Do smlouvy je vhodné uvést rozvazovací podmínku. Při uspokojení zajištěné 

pohledávky se pak uplatní rozvazovací podmínka, která zavazuje věřitele, aby po 

splnění zajištěného závazku převedl právo zpět na dlužníka. Ze zákona pak převod 

práva zaniká. Namísto rozvazovací podmínky si však účastníci mohou další 

smlouvou dohodnout zpětný převod práva po splnění závazku dlužníkem. 

 

3.1.6 Faktoring 

V období hospodářské krize firmám chybí provozní kapitál, protože jejich 

dodavatelé jim platí se zpožděním. V době ekonomické stagnace tedy využívají 

firmy mnohem více nebankovní formy financování. Banky v období krize omezují 

provozní financování firem tím, že firmám neposkytují úvěry, neboť je považují za 

vysoce rizikové. Jednou z možností, jak mohou firmy získat finanční hotovost, je 

využití alternativní formy financování, jako je faktoring.  

Faktoring je speciální úvěrová operace pro financování krátkodobých 

pohledávek se splatností od 30 do cca 90 dnů. Je založena na odkupu krátkodobých 

pohledávek z obchodního styku před dobou jejich splatnosti. Faktoring je smluvní 

vztah, jehož základem je smlouva o postoupení pohledávek – faktoringová smlouva.  
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Ve faktoringu vystupují tři strany: 

 dodavatel, 

 odběratel, 

 faktor neboli faktoringová společnost. 

 V praxi to znamená, že prodávající (dodavatel) uzavře s faktoringovou 

společností smlouvu. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy fakturu 

doplněnou o doložku o postoupení pohledávky, kterou předá kupujícímu. Kopii této 

faktury s dodacím listem předá faktorovi, který mu neprodleně poukáže na jeho účet 

zálohově část hodnoty z postoupené pohledávky. Částka, kterou faktor dodavateli 

vyplatí je variabilní a závisí na charakteru pohledávky, na bonitě klienta, na míře 

rizika apod. Obvykle se pohybuje v rozmezí 70 – 90 %. Jakmile odběratel faktorovi 

peníze uhradí, tak faktor většinou ve shodný den doplatí dodavateli zbývající část, 

sníženou o náklady spojené s využíváním faktoringu.  

 

Obrázek č. 3.1. Faktoring 

 

 

Pro klienta (dodavatele) může na základě smlouvy faktoring plnit 

tři následující funkce, přičemž dodavatel může využívat všech tří funkcí najednou či 

pouze některých z nich: 

 garanční funkci – faktoringová společnost přejímá úvěrové riziko, které 

vyplývá z možnosti platební neschopnosti nebo platební nevůle 

odběratele. Znamená to, že faktoringová společnost musí i v případě, že 

odběratel nezaplatí, sama provést proplacení pohledávky dodavateli, 
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 funkci financování – spočívá v tom, že faktoringová společnost proplácí 

sjednanou výši odkupovaných pohledávek ihned v okamžiku jejich 

odkupu, nikoli v den jejich splatnosti, 

 správu pohledávek a jiné služby pro dodavatele – faktoringová 

společnost může na základě smlouvy s klientem poskytovat různé další 

služby související s odkupovanými pohledávkami. 

 

Využití faktoringu ovšem není levnou záležitostí. Náklady na faktoring se 

skládají ze dvou složek, a to z
10

: 

a) faktoringové provize – ta zahrnuje dvě složky. První, tzv. riziková složka 

neboli poplatek za převzetí rizika závisí především na: 

 posouzení bonity žadatele o faktoring, tj. dodavatele, 

 posouzení bonity odběratele, tj. dlužníka, 

 analýze obchodu, 

 počtu reklamací apod.  

Druhá složka pokrývá náklady spojené se zpracováním faktoringu neboli 

faktoringový poplatek. Je závislá na administrativních a dalších činnostech 

a je ovlivněna především: 

 celkovým ročním obratem, 

 počtem a průměrnou výši pohledávek, 

 počtem odběratelů, 

 dobou splatnosti atd. 

 

Např. u ČSOB faktoringový poplatek při ročním obratu okolo 20 milionů 

korun obvykle nepřesahuje 1,4 % z hodnoty postoupených pohledávek. Při 

stoupajícím obratu faktoringový poplatek poměrně rychle klesá až k hodnotě 0,2 % 

z obratu. Oproti tomu poplatek za převzetí rizika je účtován pouze v případě 

bezregresního faktoringu, tj. u odběratelů, za které ČSOB převzal riziko neplacení. 

Jeho výše se obvykle pohybuje v rozmezí 0,3 - 0,5 % z nominální hodnoty 

postoupených pohledávek. Pro každého odběratele je stanoven tzv. úvěrový limit, do 

jehož výše ČSOB riziko neplacení postoupených pohledávek převezme. Za stanovení 

                                                 
10

 RADOVÁ, J.; DVOŘÁK, P., MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. 6. vyd. Praha:  

GRADA Publishing, 2007. 
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úvěrového limitu je účtován jednorázový poplatek zpravidla v rozmezí                

500 - 2 800 Kč dle teritoria, následně klient hradí monitorovací poplatek v rozmezí 

117 - 240 Kč za měsíc. U ostatních firem, nabízejících faktoringové služby se ceny 

oproti ČSOB zpravidla moc neliší. Ve většině případů se jednotlivé ceny shodují 

nebo se liší v rozmezí půl procenta.  

 

b) úroku – tento úrok přestavuje cenu za vyplacené finanční prostředky ve 

formě záloh, od doby vyplacené dodavateli do doby skutečné úhrady 

odběratelem na účet faktora. Odvíjí se od sazeb, které poskytují komerční 

banky při poskytování krátkodobých úvěrů. Vychází ze sazeb 1M PRIBOR, 

které stanovuje Česká národní banka a jednotlivé faktoringové společnosti si 

tuto sazbu dále navyšují tak, aby se přiblížili úvěrovým sazbám. 

 

Faktoringové společnosti v praxi rozlišují
11

: 

Regresní faktoring  

Je srovnatelný s bankovním úvěrem. Faktoringová společnost u této metody 

zálohově financuje pohledávky (poskytuje úvěr) před splatností a po dobu tzv. 

regresní lhůty, kdy rovněž upomínkuje a vymáhá plnění po odběrateli. Po uplynutí 

regresní lhůty faktor navrací pohledávku zpět dodavateli k obchodnímu řešení. Tato 

metoda je doporučována jako flexibilní finanční zdroj v případech, kdy dodavatel 

s odběrateli dlouhodobě spolupracuje, a neexistují obavy ze zhoršení platební 

morálky.  

 

Bezregresní faktoring  

Bývá označován jako faktoring s pojištěním. Dodavatel kromě nevratného 

financování získá i pojištění pohledávek nebo garanci, že faktoringová společnost 

přebírá rizika a náklady na vymáhání pohledávek. Tato metoda je přirozeně dražší 

a je vhodná pro dodavatele, kteří chtějí při dodávkách vyřešit i potenciální problémy 

s insolvencí odběratelů, resp. kteří se již předem rozhodnou zaplatit vyšší poplatek za 

větší rozsah služby.  

 

 

                                                 
11

 http://www.firemnifinance.cz/finance-a-pojisteni/informace/factoring/druhy/ 
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Tuzemský faktoring  

Představuje odkup, financování, správu a inkaso krátkodobých pohledávek, které 

vznikly tuzemským odběratelům. 

 

Vývozní (exportní) faktoring  

Představuje odkup, financování, správu a inkaso krátkodobých pohledávek, které 

vznikly zahraničním odběratelům.  

 

Dovozní (importní) faktoring 

Umožňuje posunout platbu za zboží, které nakupujete od zahraničních dodavatelů, 

pokud využijete dovozní faktoring nemusíte mít bankovní záruku, směnku, akreditiv. 

 

Jednou z hlavních výhod faktoringu je, že klient nemusí čekat na zaplacení od 

odběratele, peníze má ihned k dispozici a může je použít například na zaplacení 

svých závazků. Díky zajištěnému financování může nabídnout svým odběratelům 

delší splatnost, čehož může využít před konkurencí a naopak díky dostatků 

peněžních prostředků může využívat skont nabízených dodavateli za rychlou úhradu. 

Další výhodou je, že si sami můžeme rozhodnout, kdy a jaký objem pohledávek si 

necháme profinancovat.
12

 

 

3.1.7 Vývoj faktoringového trhu v r. 2010 

Při zpracování tohoto tématu diplomové práce je nezbytné zmínit se i o vývoji 

faktoringového trhu v České republice. Většina společností zabývající se 

faktoringem je členem České leasingové a finanční asociace (dále ČLFA) a současně 

Asociace faktoringových společnosti ČR (AFS ČR). Část informací týkající se mého 

tématu jsem čerpala právě z materiálu této společnosti. 

Oproti roku 2009 došlo v loňském roce 2010 opět k meziročnímu nárůstu 

faktoringových obchodů. Celkový objem postoupených pohledávek za rok 2010 byl 

111,9 mld. Kč. Jen na členy ČLFA připadl objem ve výši 91,2 mld. Kč. Což 

v meziročním srovnání činí nárůst o 12,2 %. Domnívám se, že i tento rostoucí trend 

je ovlivněn stále probíhající hospodářskou krizí. V této době řada podnikatelů 

i velkých firem volí raději možnost získat aspoň část hodnoty pohledávky, než nést 

                                                 
12

 http://www.dcgroup.cz/index.php/faktoring.html 
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riziko nesplacení pohledávky vůbec. Vývoj faktoringových obchodů členů AFS ČR 

je zachycen v níže přiloženém grafu 3.1. Vývoj faktoringových obchodů členů AFS 

ČR. 

 

Graf 3.1. Vývoj faktoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč) 
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Zdroj: ČLFA 

 

Z pohledu rozdělení faktoringu na regresní a bezregresní dominoval v roce 

2010 v ČR právě regresní faktoring s 76 % podílem oproti bezregresnímu s 24 %, viz 

graf 3.2. Faktoringový produkt v r. 2010. 

 

Graf 3.2. Faktoringový produkt v r. 2010 
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Zdroj: ČLFA 
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Dle zaměření faktoringu poklesl v roce 2010 oproti roku 2009 podíl 

tuzemského faktoringu z 80,7 % na 76,8 % na rozdíl od exportního faktoringu, který 

zvýšil podíl z 17,8 % na 21 %, a k nárůstu došlo i u importního faktoringu ze 1,5 % 

na 2,2 % podíl. Meziroční nárůst objemu exportního faktoringu činil 32 %. Tuto 

skutečnost zachycuje níže uvedený graf 3.3. Směřování faktoringu v r. 2010.  

 

Graf 3.3. Směřování faktoringu v r. 2010 
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Zdroj: ČLFA 

 

Celkový objem prostředků poskytnutých formou faktoringových operací 

členy ČLFA ČR činil k 31. 12. 2010 celkové částky 17,8 mld. Kč. Pořadí 

jednotlivých členů ČLFA v roce 2010 dle celkového objemu postoupených 

pohledávek je zachyceno v níže uvedené tabulce 3.1. Pořadí faktoringových 

společností v roce 2010 dle celkového objemu postoupených pohledávek. 

 

Tabulka 3.1. Pořadí faktoringových společností ČLFA v roce 2010 dle celkového 

objemu  postoupených pohledávek v mld. Kč 

 

01. Faktoring ČS, a.s. 29 187 

02. ČSOB Faktoring, a.s. 26 091 

03. Transfinance, a.s. 15 409 

04. Faktoring KB, a.s. 12 035 

05. NLB Faktoring, a.s. 8 450 

 
Zdroj: ČLFA 
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3.1.8 Forfaiting 

 Forfaiting se svou povahou hodně podobá faktoringu. I v případě forfaitingu 

se jedná o produkt, který umožňuje financování klientů prostřednictvím odkupu 

pohledávek. Můžeme jej charakterizovat jako odkup střednědobých a dlouhodobých 

pohledávek vzniklých při vývozu (popřípadě dovozu) na úvěr, přičemž subjekt 

odkupující pohledávky – forfaiter nemá možnost uplatnit zpětný postih vývozce, 

jestliže pohledávka není dovozcem řádně zaplacena. 

Forfaitingový proces začíná uzavřením smlouvy mezi forfaitérem 

a dodavatelem (obě strany vymezí konkrétní pohledávku, náklady spojené 

s odkupem, požadovanou dokumentaci a termín realizace). Poté prodávající dodá 

zboží zahraničnímu odběrateli a postoupí pohledávku forfaitingové organizaci. 

Pokud forfaitér obdrží od dodavatele dohodnutou dokumentaci. Následuje kontrola 

její pravosti a splatnosti a následuje úhrada dohodnuté finanční částky (hodnota 

pohledávky snížená o náklady forfaitingu) na účet dodavatele. Ke dni splatnosti pak 

forfaitingová společnost inkasuje nominální hodnotu pohledávky přímo od 

odběratele (respektive jeho banky). Pokud se tak nestane, vystupuje jako věřitel 

a zajišťuje postup vedoucí k vymožení pohledávky.  

 
 
Obrázek č. 3.2. Vývozní fofraiting 
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Obrázek č. 3.3. Dovozní fofraiting 

 

 
 

 

Pohledávky, které jsou předmětem forfaitingu, musí splňovat následující
13

: 

1) jejich splatnost je delší než 60 dnů, 

2) ve většině případů jsou za zahraničním subjektem, 

3) jsou denominovány ve volně směnitelné měně, 

4) jednotlivé transakce mají hodnotu vyšší než 50 000 USD,  

5) a musí být zajištěné, a to
14

: 

 akreditivem vystaveným nebo potvrzeným prvotřídní komerční 

bankou, 

 bankovní zárukou vystavenou prvotřídní komerční bankou 

formou avalu. 

Podstatné ale je, že jakákoliv forma zajištění musí být neodvolatelná, 

nepodmíněná, dělitelná a převoditelná. 

 

Náklady forfaitingu představují jednak na straně jedné výnos z forfaitingu pro 

forfaitéra a na straně druhé náklady forfaitingu pro subjekt. V těchto nákladech se 

odrážejí následující položky
15

: 

a) diskont – je nejdůležitější část nákladů na forfaiting. Je to částka, kterou si 

forfaitér sráží z celkové výše pohledávky při jejím odkupu. Výše této sazby 

se skládá z aktuální úrokové sazby na mezibankovním trhu (LIBOR) plus 

marže, která zohledňuje riziko země dovozce, měnu, dobu splatnosti 

                                                 
13

 http://www.mesec.cz/clanky/forfaiting-penize-skoro-ihned-a-bez-rizika/ 
14

 http://www.firemnifinance.cz/finance-a-pojisteni/informace/forfaiting/zaruky-rizika/ 
15

 RADOVÁ, J.; DVOŘÁK, P., MÁLEK, J. Finanční matematika pro každého. 6. vyd. Praha:  

GRADA Publishing, 2007. 
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pohledávky apod. Uvádí se v procentech a lze ji vypočítat různým způsobem 

např. metodou přímého diskontu, diskont měřený výnosem. 

b) závazková provize (commitment fee) – je provize, kterou si účtuje forfaitér za 

držbu pohotových finančních prostředků, a to v době od sjednání forfaitingu 

až do skutečného předání platebních instrumentů. Bývá obvykle sjednána 

v procentech na roční bázi a splatná měsíčně. 

c) opční provize (option fee) – je účtována jen v případě, kdy vývozce získává 

opci (tzn. právo nikoliv však povinnost) na uzavření forfaitingové smlouvy. 

Zpravidla je to na dobu delší než jeden měsíc a za předem stanovených 

podmínek. Forfaitérovi tato provize kryje náklady v důsledku vázání 

finančních prostředků, případných rizik vyplývajících ze změn úrokových 

sazeb apod. Opční provize se většinou účtuje v procentech a je placena 

jednorázově předem. 

d) zpracovatelská provize (management fee) – pokrývá náklady na zpracování 

daného forfaitingového případu a její výše závisí na jeho celkové náročnosti. 

 

V praxi rozlišujeme hned několik druhů forfaitingu: 

Dovozní forfaiting 

Ten se vyskytuje ve dvou variantách: 

1) tuzemský dovozce dováží zboží na dodavatelský úvěr a forfaitér 

odkupuje pohledávku od zahraničního vývozce. Vývozce tak vyváží 

proti hotovému placení. 

2) Forfaitér financuje přímo tuzemského dovozce. Ten získává zboží na 

dodavatelský úvěr, zároveň však vystavuje vlastní směnku s avalem 

přijatelné banky, prodá mu ji a forfaitér zaplatí závazek přímo 

zahraničnímu dodavateli. 

 

Vývozní forfaiting 

Jedná se o nejrozšířenější formu forfaitingu a je spojen s financováním vývozce. 

 

Finanční forfaiting 

V tomto případě se jedná o devizový směnečný úvěr. Tuzemský podnik, který má 

zájem devizový směnečný úvěr získat, vystaví vlastní směnku s avalem přijatelné 

banky ve prospěch forfaitéra. Ten ji odkoupí a výnos poukáže na účet zájemce. 
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Jak jsem při psaní této práce zjistila, hodnotit objem forfaitingu v České 

republice je značně problematické. Jelikož těmto obchodům se věnují samotné 

banky, které pro tento typ obchodu mají vytvořené speciální útvary. Stejně 

problematické jako hodnotit objem forfaitingu, je i problematické zjistit samotnou 

cenu forfaitingu, jelikož jednotlivé banky přistupují ke každému případu zvlášť, kdy 

hodnotí jednak bonitu klienta, ale také výši, splatnost a charakter pohledávky. Dle 

KB činí jednorázový zpracovatelský poplatek 0,3 % z limitu obchodu a závazková 

odměna se pohybuje v rozmezí 3,5 – 5 %. 

 

3.1.9 Eskont směnky 

Eskont směnky je finanční nástroj v případě, že firma má ve svých aktivech 

směnku a potřebuje rychle finanční hotovost. Ještě dříve, než se budu věnovat 

tomuto nástroji podrobněji, bych se ráda zmínila, co to vlastně směnka je a jaké má 

náležitosti. 

Směnka je obchodovatelný cenný papír, který umožňuje jeho majiteli 

domáhat se po dlužníkovi zaplacení stanovené peněžní sumy v konkrétně 

stanoveném čase a místě, jenž se dlužník na směnce písemně zavázal splnit
16

. Musí 

obsahovat podstatné náležitosti stanovené v zákoně č. 191/1950 Sb., zákon směnečný 

a šekový, ve znění pozdějších předpisů. Směnka musí mít písemnou formu a její 

podstatné náležitosti jsou následující: 

 označení, že jde o směnku. Toto označení musí být zahrnuto do vlastního 

textu listiny vyjádřené v jazyce, ve kterém je listina sepsaná, 

 bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu, 

 jméno toho, kdo má platit (pouze u směnky cizí), 

 údaj splatnosti, 

 údaj místa, kde má být placeno, 

 jméno remitenta, tedy toho, na jehož řád má být placeno, 

 datum a místo vystavení směnky, 

 vlastnoruční podpis výstavce. 

 

                                                 
16

 BAŘINOVÁ, D.; VOZŇÁKOVÁ, I. Pohledávky vzory smluv a podání. 2 vyd. Praha: GRADA 

Publishing, 2003. 
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V praxi, pro použití směnky k zajištění pohledávek je nejdůležitější členění 

směnky na: 

a) směnku vlastní – výstavce, tedy dlužník, se zavazuje věřiteli, že zaplatí 

stanovenou částku v určitý den a na určitém místě, 

b) směnku cizí – výstavce dává příkaz dlužníku, aby zaplatil výstavci nebo 

jiné oprávněné osobě stanovenou částku v určitý den a na určitém místě. 

 

Pokud je firma majitelem takovéto směnky a potřebuje rychle finanční 

prostředky, může tuto směnku postoupit věřiteli (eskont). Eskont směnky spočívá 

v odkupu směnky před její splatností. Směnky takto obvykle odkupují banky 

a poskytují tím zvláštní formu úvěru – eskontní úvěr. Směnka se tímto převádí na 

banku a klient za to dostává od banky částku, která se rovná nominální hodnotě 

směnky snížené o eskontní provizi (tzv. diskont). Součástí této eskontní provize 

může být i riziková prémie a jiné náklady. Tato provize se platí ke dni proplacení 

směnky. V době splatnosti směnky ji banka předkládá k úhradě směnečnému 

dlužníkovi nebo jiným osobám, které ručí za její splacení. Pokud tento závazek 

nesplní, tak se banka obrací na svého dlužníka (v případě směnky cizí) a požaduje po 

něm splacení eskontního úvěru. 

Ne každá směnka a od každého žadatele může být použita na eskontní úvěr. 

Například dle Komerční banky musí jít o směnku obchodní, od klientů Komerční 

banky, denní (fixní), se zbytkovou dobou splatnosti zpravidla 1 až 9 měsíců a znějící 

na částku minimálně 100 000 Kč. V případě, že klient tedy vlastní takovouto směnku 

a chce jí předložit k eskontu, musí požádat KB o eskontní úvěr. Poskytnutí 

eskontního úvěru obsahuje následující kroky: 

1) žádost klienta o eskontní úvěr, 

2) prověření bonity klienta – žadatele o úvěr a směnečného dlužníka, 

3) návrh a uzavření smlouvy o eskontním úvěru, 

4) čerpání úvěru (jednorázově nebo opakovaně), 

5) splácení úvěru směnečným dlužníkem v termínu splatnosti směnky. 

Cena tohoto úvěru se skládá z eskontní provize, která dle sazebníku KB činí 

0,2 % ze směnečné částky, min. 2 000 Kč. Tato částka je nevratná a klient jí hradí ze 

směnečné sumy. Jednorázovou srážkou ze směnečné sumy hradí klient i úroky. 

Stanovení úroků je velice individuální záležitostí, vychází se stejně jako u ostatních 

úvěru z ratingu (míra úvěrového rizika) dané firmy. Tyto úroky se pohybují 
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v rozmezí 4 – 7 %. Stejné podmínky, jako má nastavené KB jsou i u ostatních 

bankovních institucí v ČR. 

 

Zajištění závazků směnkou vyžaduje důkladnou znalost směnečného práva, 

neboť i drobná formální chyba by mohla dlužníkovi umožnit vyhnout se plnění 

závazku. Na druhou stranu má pro věřitele výhodu, že v případě neplnění 

směnečného závazku se neřeší podle obchodního zákoníku, ale podle zákoníku 

trestního. Protože štěstí přeje připraveným, musíme znát i cesty vymáhání nároků ze 

směnky pro případ, že věřitel by směnku včas neproplatil. 

Pokud nedojde k proplacení směnky, zákon umožňuje věřiteli obrátit se na 

soud s návrhem na vydání směnečného platebního rozkazu. Jako důkaz je doložen 

originál směnky. Pohledávka nesmí být však starší než 3 roky. V případě, že soud 

uzná, že směnka je pravá, vydává rozhodnutí ve formě směnečného platebního 

rozkazu. Tento rozkaz ukládá dlužníkovi, aby uhradil stanovenou dlužnou částku 

v určité lhůtě. Dlužník může proti tomuto rozkazu uplatnit námitky do 3 dnů od 

doručení rozkazu. Soud pak nařídí jednání, při kterém je buď směnečný platební 

rozkaz potvrzen, nebo zrušen. Výhodami směnečného platebního rozkazu jsou: 

 zkrácené řízení tzn. rychlost vydání a zjednodušené dokazování, 

 služba je zdarma, platí se jen soudní poplatek ve výši 4 % z jistiny 

pohledávky, který je však vždy vyžadován v rámci žaloby po dlužníkovi. 

 

3.2  Komparace jednotlivých forem zajištění pohledávek 

V předchozích podkapitolách jsem se věnovala podrobné charakteristice 

jednotlivých forem zajištění pohledávek. V následující části se snažím porovnat 

uvedené nástroje zajištění. Zaměřím se především na hlavní výhody a nevýhody 

zajišťovacích nástrojů, podmínky, které je nutné splnit před jejich využitím, 

a v neposlední řade i časovou náročnost související s vyřízením daného zajišťovacího 

nástroje. 

 

První zajišťovací nástroj, kterému jsem se věnovala, byla obchodní smlouva. 

Výhody či nevýhody této smlouvy se domnívám není třeba popisovat. Jak jsem již 

jednou v této práci uvedla, s obchodní smlouvou se setkal ve svém životě snad již 

každý. A to v jakékoli podobě. Dle mého názoru obchodní smlouva, pokud je 
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precizně a správně zpracována, nemá žádné nevýhody. Spíše naopak, každý obchod 

by měl být podložen oboustranně podepsanou obchodní smlouvou. Podmínky, které 

je nutné splnit, jsou různé a záleží na předmětu smlouvy. Samozřejmě platí základní 

podmínka, kdy před popisem jakékoli smlouvy je nutné si ji podrobně přečíst 

a v případě jakékoli pochybnosti raději využít právní porady. Mezi základní 

náležitosti smlouvy patří: předmět koupě, kupní cena a dodací podmínky. Časová 

náročnost uzavření smlouvy je také různá. Odvíjí se převážně od předmětu koupě, 

druhu prodávajícího nebo kupujícího a dalších vnějších vlivů (zákony dané země, 

kurzu měny či stavu hospodářství dané ekonomiky). Přesto se však domnívám, že 

obchodní smlouvě je třeba se věnovat důkladně i přes delší časovou náročnost. 

Dalším nástrojem je zástavní právo. K tomuto zajišťovacímu nástroji firma či 

věřitel přistupuje až po samotném uzavření a následném nesplnění obchodní 

smlouvy. Opět se tedy potvrzuje, že obchodní smlouva je základní prvek v zajištění 

pohledávek. Ve většině případů může firma využít zástavní právo na základě 

písemné smlouvy, ve výjimečných případech na základě soudního rozhodnutí ve 

vypořádání dědictví či na základě zákona. Výhodou tohoto nástroje je, dle mého 

názoru, určitá jistota zaplacení pohledávky, jelikož pokud pohledávka není zaplacena 

v daném termínu, zastavená věc přechází automaticky na věřitele.  A ten má možnost 

jí prodat formou nedobrovolné dražby. Mezi nevýhody bych zařadila časovou 

prodlevu od podepsání smlouvy do doby splnění smluvních podmínek, resp. úhrady 

až do doby převzetí zastavené věci a také samozřejmě náklady s tímto spojené. Ze 

strany dlužníka je hlavní nevýhodou skutečnost, že zastavená věc je předána do 

úschovy zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě a nelze tedy s danou věcí svobodně 

nakládat. Další nevýhoda může nastat v případě, kdy zástava má vyšší hodnotu než 

pohledávka. V případě prodeje této zástavy je věřitel povinen vyplatit dlužníkovi 

výtěžek z prodeje, který převyšuje zastavenou pohledávku.   

Dalším zajišťovacím instrumentem je ručení, které úzce souvisí se zástavním 

právem. Jeho nevýhodou je skutečnost, že do obchodního vztahu vstupuje další třetí 

osoba, která je ručitelem. Výhoda je stejná jako u zástavního práva, tzn. menší riziko 

nesplacení pohledávky. Co se týká časové náročnosti, patří ručení k časově delším 

nástrojům. Podobně jako u zástavního práva ručení nastupuje až po nesplnění 

smluvních podmínek. Čas se prodlužuje i samotným postupem – v případě 

nezaplacení pohledávky je nejprve upomínán samotný dlužník a až následně ručitel. 
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Bankovní záruka je využívána převážně v mezinárodním obchodním styku. 

Je to zajišťovací instrument, který banka poskytuje pouze těm svým klientům, 

s kterými má dlouhodobé zkušenosti, čímž se liší od předchozích dvou nástrojů. Dle 

mého názoru se jedná o velmi dobré klienty banky, kteří jsou bonitní a mají 

dostatečnou hotovost na bankovních účtech. Mezi výhody převážně patří skutečnost, 

že banka je výhodný a stabilní subjekt a věřiteli tím zajišťuje stoprocentní zaplacení 

pohledávky. Nevýhodou je samozřejmě její cena, jak jsem se zmínila v kapitole 

3.1.4. Bankovní záruka je velmi využívána u stavebních prací nebo u delší dobu 

trvajících zakázek. 

Převod práva je dalším zajišťovacím nástrojem. Jeho výhodou je opět jisté 

zajištění splacení pohledávky. Na rozdíl od předchozích nástrojů, převod práva mimo 

jiné znamená, že převod práv není trvalý, ale po splacení pohledávky dlužníkem je 

právo zpět převedeno na dlužníka. Možnou nevýhodou může být určitá časová 

náročnost při přípravě písemné smlouvy. Stejně jako každá smlouvá, musí být 

podrobně připravena. Zajišťovací právo je často využívaným nástrojem věřitelů, kteří 

kladou důraz na maximální zajištění pohledávky. 

V neposlední řadě bych ráda porovnala dvě velmi podobné služby, kterými 

jsou faktoring a forfaiting. Faktoring je proces odkupu krátkodobých (do cca 90 dnů) 

pohledávek na základě rámcové smlouvy. Naopak při forfaitingu dochází k odkupu 

jednotlivých pohledávek s delší časovou splatností (90 dnů až 10 let). Dalším velmi 

podstatným rozdílem je způsob platby, kdy u faktoringu se nejdříve vyplácí záloha 

a až po splacení pohledávky se uhradí zbytek, naopak u forfaitingu se vyplácí ihned 

po postoupení pohledávky. Mezi další rozdíl můžeme řadit obchodovatelnost na 

sekundárním trhu, tato možnost je pouze u forfaitingu. A asi mezi poslední rozdíl 

můžeme zařadit ověřování bonity, kde u faktoringu se ověřuje bonita odběratele, 

kdežto forfaiting se zaměřuje na bonitu ručící banky.  

Jako poslednímu bych se chtěla věnovat eskontu směnky neboli eskontnímu 

úvěru. Výhodou tohoto úvěr je relativně rychlý způsob, jak získat likvidní finanční 

prostředky s poměrně nízkou úrokovou sazbou. Nepožaduje klasický zajišťovací 

prostředek, jelikož je zajištěn danou směnkou. Oproti tomu má však jednu velkou 

nevýhodu a tou je povinnost splatit úvěr v případě, že směnečný dlužník nezaplatí. 

Tím se firma může dostat do velmi nepříjemné situace.  
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Co se týče mého názoru k zajištění pohledávek, přiklonila bych se převážně 

k precizně sepsané obchodní smlouvě, která je nejdůležitějším nástrojem úspěšného 

obchodního vztahu. Domnívám se, že není od věci si tuto smlouvu nechat sepsat 

pomocí právníka. Další nástroj, který bych využila, ačkoliv není zrovna levnou 

záležitostí, je bankovní záruka. Jelikož banka je velmi bonitní partner. Na druhou 

stranu musí být i firma pro banku jedním z nejlepších klientů, aby byla bankovní 

záruka přislíbena. V neposlední řadě bych využila faktoring. I přes vyšší finanční 

náklady představuje tento nástroj jisté zaplacení pohledávky, i když ne v plné výši 

(snížen o poplatky a úrok).  

Vzhledem k tomu, že se v obchodních vztazích vyskytuje celá řada 

pohledávek různého charakteru a v různé výši, nelze jednoznačně zvolit kvalitní 

zajišťovací nástroj. Jiný nástroj si vybere podnikatel v případě pohledávky za 

100 000 Kč a jiný zase k pohledávce za 3 mil. Kč. Jinak se také samozřejmě bude 

rozhodovat drobný podnikatel a podnikatel s velkým podílem trhu. Tedy bez 

konkrétních údajů a případů nelze jednoduše říct, který zajišťovací nástroj je 

nejvhodnější zvolit. Každý podnikatel si musí řádně zvážit volbu daného 

zajišťovacího instrumentu.  
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4 Vyhodnocení vybraných nástrojů zajištění 

V následující poslední kapitole se budu zabývat vyhodnocením tří vybraných 

nástrojů zajištění. Než přistoupím k samotnému vyhodnocení, aplikuji vybrané 

nástroje na praktických příkladech. K této aplikaci využiji modelovou firmu ABC, 

s.r.o.  

Firma ABC, s.r.o. je autorizovaný prodejce vozidel. Klientům nabízí 

komplexní prodejní a servisní služby. Tato společnost působí na trhu s automobily již 

od roku 1992. Na začátku měla společnost 15 zaměstnanců, dnes je to již 250.  

Jedná se tedy o velkou firmu, na které mohu prakticky předvést bankovní 

záruku, faktoring či eskont směnky. Vybrala jsem si tyto formy zajištění, jelikož se 

domnívám, že v současné době se nejčastěji používají tyto zajišťovací nástroje. 

Sama jsem pracovala ve firmě zabývající se mimo jiné prodejem a servisem 

aut. A obdobné zajišťovací nástroje byly ve firmě používány. I toto bylo jedním 

z důvodů, proč jsem si vybrala, jako téma mé diplomové práce zajišťovací 

instrumenty u pohledávek. 

Jak je již výše uvedeno, praktickou část diplomové práce realizuji u modelové 

firmy ABC, s. r. o. Níže uvedená data a propočty však vycházejí více či méně ze 

skutečných dat firmy, ve které jsem pracovala. S ohledem na citlivá data a detailní 

informace nemohu sdělit přesný název firmy. 

 

4.1  Bankovní záruka 

Firma ABC, s.r.o. rozšířila svou působnost v oblasti prodeje zánovních 

luxusních vozidel. V této souvislosti kontaktovala nového zahraničního dodavatele 

náhradních dílů. Dodavatelská firma, jelikož nemá s firmou ABC, s.r.o. žádné 

zkušenosti, požaduje zajištění formou bankovní záruky. Mělo by se jednat o částku 

2 mil. Kč se splatností do 1 roku. Vedení společnosti, jelikož o danou dodavatelskou 

firmu nechce přijít, tuto podmínku přijímá. 

 Na základě tohoto rozhodnutí firma kontaktuje svou banku, tedy ČSOB 

Ostrava. Firma ABC, s.r.o. spolu s žádostí o poskytnutí bankovní záruky, předkládá 

bance jednak dokumenty obsahující podmínky a požadavky, za kterých by měla být 

záruka vystavena a také základní informace o firmě, tedy: 

 auditované účetní závěrky za poslední 3 roky, 

 výroční zprávy, 
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 aktuální výkazy, 

 přehledy o pohledávkách a závazcích,  

 úvěrovou angažovanost apod. 

Z daných informací je patrné, že firma ABC, s.r.o. je i přes ekonomickou krizi 

finančně stabilní. Od těchto výsledků se samozřejmě bude odvíjet cena bankovní 

záruky. Čím horší je hodnocení firmy, tím je samozřejmě i vyšší riziko pro banku 

a cena této služby. V případě, že by firma byla dlouhodobě ztrátová, banka by danou 

záruku nevystavila.  

Banka po vyhodnocení daných výkazů přislíbila firmě ABC, s.r.o. poskytnutí 

bankovní záruky. Obě strany se dohodly podepsat rámcovou smlouvu, ve které je 

předem stanovená cena bankovní záruky a také případná zástava, v případě vyplacení 

bankovní záruky. Banka požaduje jako případnou zástavu – zástavní právo 

k prostředkům na bankovním účtu. Firma ABC, s.r.o. musí následně zaplatit fakturu 

na částku 49 500,- Kč, kde jsou přesně rozúčtovány následující položky: 

 vystavení bankovní záruky: 5 000 Kč, 

 závazková odměna ve výši 2 % p. a.: 40 000 Kč, 

 návrh textu bankovní záruky: 3 000 Kč, 

 uplatnění bankovní záruky: 1 500 Kč. 

 

Vyhodnocení: 

Tento zajišťovací prostředek, představuje pro firmu velice drahou formu 

zajištění. Bohužel firma nemá v tomto případě jinou možnost výběru. Jelikož si tento 

zajišťovací prostředek vybrala samotná dodavatelská firma. Firma ABC, s.r.o. má 

v tomto případě možnost buď tuto formu zajištění přijmout a zaplatit dané náklady, 

nebo odmítnout a přijít tím o důležitého dodavatele.  

Firmě ABC, s.r.o. a obecně všem firmám, kteří se rozmýšlejí, zda tuto formu 

zajištění zvolit bych doporučila zvážit řádně pro a proti. Záleží, jaký obchodní 

partner záruku požaduje, pokud by se jednalo o velice důležitého obchodního 

partnera, věřím, že vedení jakékoliv firmy by v takovémto případě neváhalo a tento 

zajišťovací instrument zvolilo. Pokud by se však jednalo o obchodního partnera, 

který pro danou firmu není až tak významný, tuto variantu bych nezvolila a raději 

bych zvolila jinou firmu, která požaduje např. jinou formu zajištění, nebo nepožaduje 
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zajištění vůbec. Ne každý zná možnost, jak snížit riziko vzniku nezaplacených 

pohledávek.    

Pokud na bankovní záruku pohlédneme z jiného pohledu, tedy z pohledu 

věřitele, tak ta pro něj přestavuje velmi dobrou formu zajištění. Jelikož v případě 

nezaplacení dlužníka, daný závazek uhradí pro něj velice bonitní subjekt – tedy 

banka. Také si myslím, že zvolení tohoto zajišťovacího instrumentu bude mít za 

následek zkvalitnění obchodních vztahů mezi danými obchodními partnery. 

 

4.2  Faktoring 

Firma ABC, s.r.o. má řadu odběratelů, kteří využívají tzv. odloženou splatnost 

faktur, až do 90 dnů. Jelikož smlouva mezi těmito odběrateli a firmou ABC s.r.o, 

nezakazuje postoupení pohledávek, rozhodla se daná firma využít regresní faktoring. 

Tímto způsobem získá finanční prostředky ihned a nemusí čekat na zaplacení od 

odběratelů. Jelikož firma má pro svou obchodní činnost uzavřen bankovní účet 

u ČSOB Ostrava, a.s. rozhodla se využít faktoring u této společnosti.   

Dříve, než se společnost ČSOB Faktoring, a.s. rozhodne odkupovat 

pohledávky, musí firma ABC vyplnit dotazník a k němu doložit následující 

podklady: 

 rozvahu a výsledovku za poslední 3 roky, 

 seznam odběratelů, 

 sestavu otevřených pohledávek a závazků, 

 základní informace o firmě, 

 výpis z obchodního rejstříku. 

ČSOB Factoring schválila tuto spolupráci, jelikož firma ABC, s.r.o. hodlá ročně 

postoupit pohledávky v rozsahu 40 – 50 mil. Kč (minimální výše činí 20 mil. Kč).  

 

Příklad 4.1. 

Firma ABC, s.r.o. má uzavřenou regresní faktoringovou smlouvu s ČSOB Faktoring, 

a.s. Faktoringový poplatek činí 0,8 % z hodnoty postoupených pohledávek, jelikož 

firma dosahuje obratu 40 – 50 mil. Kč. 
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Fakturovaná částka:         450 000 Kč 

Doba splatnosti:                   90 dnů 

Faktoringový poplatek:       0,8 % 

(prům. cena pro klienty s ročním obratem 40 – 50 mil. Kč) 

Faktoringový úrok:                    4,21 % 

(1M PRIBOR činí 1,21% + 3,0% p. a.) 

Zálohová platba          80 % 

 

 

Postup: 

1. den: Dodavatel vystaví fakturu. Kopii této faktury spolu s dodacím listem zašle 

faktoringové společnosti. 

 

2. den: Faktoringová společnost propočte výši zálohy a poskytne dodavateli 

zálohu: 

 450.000 x 80 % = 360 000 Kč 

 

91. den: 1.  Odběratel zaplatí ve prospěch faktoringové společnosti 450 000 Kč. 

 2.  Faktoringová společnost doplatí klientovi 90 000 Kč. 

         3.  Faktoringová společnost propočte faktoringový poplatek a úrok: 

  450 000 x 0,8 % = 3 600 Kč (poplatek) 

                     360 000 x 60/365 x 4,21 % = 2 526 Kč (úrok) 

         4.   Faktoringová společnost fakturuje klientovi celkové náklady  

               z faktoringu: 

 3 600 + 2526 = 6 126 Kč  

 

 

Popis účetní operace:                                                               Kč          MD / DAL 

1. Vystavení faktury za dodavatele 450 000 311 / 601 

  311 / 343 

 

2. Odpis pohledávky za odběratelem 450 000 546 / 311  

     Vznik pohledávky za faktorem 450 000 311.1 / 646 
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3. Vyplacení zálohy faktorem (80%) 360 000 221 / 311.1 

4. Připsání platby od faktora (doplatek) 90 000 221 / 311.1 

5. Vyúčtování úroku 3 600 562 / 321.1 

     Vyúčtování poplatku 2 526 568 / 321.1  

  

 

Pokud by ovšem odběratel neuhradil fakturu, provádí faktor do vypršení regresní 

lhůty upomínkování a poté fakturu postoupí zpět na firmu ABC, s.r.o. Zároveň 

faktorovi vznikne právo na vrácení vyplacené zálohy. 

 

Popis účetní operace: 

Storno odpisu pohledávky za odběratele - 450 000 546 / 311 

Storno vzniku pohledávky za faktorem - 450 000 311.1 / 646 

Vznik závazku vrátit faktorovi připsanou zálohu 360 000 311.1 / 321.1 

 

Pokud by odběratel neuhradil fakturu a firma ABC, s.r.o. by měla uzavřenou 

smlouvu o bezregresním faktoringu, faktor po vypršení stanovené lhůty nahlásí 

pojišťovně pojistnou událost. Pojišťovna po uplynutí sjednané lhůty vyplatí pojistné 

plnění (maximálně ve výši 85 % jmenovité hodnoty pohledávky). 

 

Popis účetní operace: 

Storno odpisu pohledávky (15%) za odběratelem - 67 500 546 / 311 

Storno vzniku pohledávky (15%) za faktorem - 67 500 311.1 / 646 

Připsání platby od faktora (zbývající částka) 67 500 221 / 311 

 

Vyhodnocení: 

Celkový náklad faktoringové služby představuje cca 1,36 % z nominální 

hodnoty pohledávky. I když se může procento zdát vysoké, myslím si, že tento 

způsob financování je velmi výhodný. Mohou jej využít firmy, zejména pokud 

nechtějí, aby jejich cash-flow nebylo závislé na odběratelích. Firma tímto způsobem 

může získat peníze již dnes z pohledávek, které má splatné až za tři měsíce. Z těchto 

peněz může nakoupit nové zásoby, investovat, nebo jen splatit své závazky. Dochází 

ke zvýšení likvidity, zlepšení bilance v oblasti vlastního a cizího kapitálu a také ke 

snížení nákladů v souvislosti se správou a vymáhání pohledávek. Pokud by firma 
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využila bezregresní faktoring odpadá zde riziko nezaplacení pohledávek, protože to 

přechází na faktora.  

Faktoringové služby většinou využívají klienti, kteří např.: 

- nesplnili kritéria schvalovacího procesu u banky, ale mají 

bonitní odběratelé, 

- potřebují navýšit zdroje, ale nechtějí si navyšovat úvěr, 

- mají vyšší finanční potřeby, než umožňuje schválený limit 

banky. 

 

4.3  Eskont směnky 

Firma ABC, s.r.o. má v účetnictví zaevidovanou směnku, kterou se rozhodla 

před její splatností předložit bance k eskontu. Potřebuje nakoupit zboží, nemá peníze 

ani v hotovosti ani na bankovním účtu, jelikož se odběratelé zpozdili s platbami. Tato 

možnost se jí zdá nejpřijatelnější. Směnku má totiž od odběratele, se kterým má 

dlouhodobé zkušenosti, že platí včas. Nemělo by se tedy stát, že směnka nebude 

zaplacena. Na odkup směnky však není právní nárok. Banka se tedy sama rozhodne, 

zda a za jakých podmínek odkoupí pohledávku věřitele. 

 

Přiklad 4.2. 

Firma ABC, s.r.o. prodala zboží odběrateli v hodnotě 400 000 Kč. Odběratel hradí 

danou pohledávku směnkou. Úrok činí 20 000 Kč. Tuto směnku znějící na částku 

420 000 Kč (se splatností 3. 10. 2010) nabídne firma ABC, s.r.o. dne 3. 9. 2010 

k eskontu bance. ČSOB Ostrava danou směnku akceptuje a uzavře s danou firmou 

smlouvu o eskontním úvěru, čímž se stane právoplatným majitelem směnky. Diskont 

činní 15 000 Kč. O tuto částku sníží výnos připsaný na účet věřitele. 

 

Hodnota pohledávky 400 000 Kč 

Úrok 20 000 Kč 

Nominální hodnota směnky 420 000 Kč 

Hodnota eskontního úvěru 420 000 Kč 

Diskont 15 000 Kč 

Částka připsána klientovi na účet 405 000 Kč 
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Popis účetní operace: Kč MD / DAL 

1.8.2010          Dodavatel vystaví fakturu za prodej zboží        

 400 000 311 / 601 

 

10. 8. 2010 Odběratel hradí pohledávku směnkou v nomin. hodnotě 420 000 Kč 

                       - hodnota pohledávky 400 000 256 / 311 

                       - úrok 20 000 256 / 662 

   

3. 9. 2010 Firma ABC, s.r.o. postupuje směnku bance k eskontu  

 420 000 313 / 256  

   

4. 9. 2010 Banka poskytla společnosti eskontní úvěr ve výši 420 000 Kč 

- na BÚ převedeno 405 000 221 / 232 

- diskont 15 000 562 / 232 

 

3. 10. 2010 Směnka byla uhrazena 420 000 232 / 313 

 

Pokud by ovšem směnka nebyla ke dni 3. 10. 2010 zaplacena, banka směnku vrací 

a firma ABC, s.r.o. je povinna okamžitě uhradit eskontní úvěr. 

 

Popis účetní operace: 

3. 10. 2010  Banka avizuje, že směnka od odběratele nebyla v okamžiku splatnosti  

uhrazena a směnku vrací 

 420 000 256 / 313 

 

4. 10. 2010 Společnost platí eskontní úvěr z BÚ 

 420 000 232 / 221 

 

Vyhodnocení: 

Využitím tohoto úvěru firma relativně rychle získala likvidní finanční 

prostředky. Banka v tomto případě nepožaduje klasické zajištění, jelikož již existuje 

daná směnka. Takto získané finanční prostředky firma může okamžitě použít pro 

svou obchodní činnost. Diskont představuje cca 3,6 % z nominální hodnoty 

pohledávky, což je poměrně nízké procento oproti, jiným úvěrům, o které by si firma 
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mohla zažádat. Velice nevýhodný je tento úvěr v okamžiku, kdy dlužník bance 

nezaplatí. Ta se okamžitě obrací na firmu, aby jej sama neprodleně uhradila, což 

může dané firmě v některých případech způsobit značné finanční potíže.  

Využití eskontního úvěru bych firmám doporučila řádně zvážit a hlavně si 

dopředu zhodnotit a propočítat finanční důsledky, v případě, kdy dlužník směnku 

neuhradí včas. Také bych tuto variantu volila u bonitních klientů, se kterými mám již 

dlouholeté dobré zkušenosti. Ale i bonitní obchodní partner se může dostat ze dne na 

den do platební neschopnosti.  
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5 Závěr   

Pohledávky jsou nedílnou součásti každého obchodního vztahu. Proto je 

velmi důležité se jim věnovat již při jejích vzniku, aby v budoucnu nebyla ohrožena 

podniková práva z nich vzešlá. Nejúčinnější ochranou je, dle mého názoru, důsledné 

zpracování obchodních smluv a vhodné použití zajišťovacích instrumentů. Neboť 

uhrazené pohledávky patří mezí hlavní pilíře, aby daná firma mohla existovat. 

Cílem mé diplomové práce byla analýza a komparace jednotlivých forem 

zajištění a následné vyhodnocení vybraných druhů. Nejprve jsem se jednotlivým 

formám zajištění věnovala z teoretického pohledu. Kromě samotného popisu 

jednotlivých nástrojů jsem se snažila zaměřit i na jejich základní výhody a nevýhody. 

K vyhodnocení jsem si poté vybrala z mého pohledu tři odlišné formy 

zajištění, a to bankovní záruku, faktoring a eskont směnky. Jelikož se domnívám, že 

jsou nejvíce využívaný u podnikatelů, oproti zástavnímu právu a ručení, které nejvíce 

využívají především bankovní instituce. V praktické části jsem tyto formy zajištění 

aplikovala na konkrétních příkladech. Na základě daného vyhodnocení se domnívám, 

že nejvhodnějším nástrojem zajištění je faktoring. Jednak celkové náklady nejsou až 

tak vysoké a naopak firma získá peníze ihned, z pohledávek, které má splatné až za 

tři měsíce, čímž podstatně zvýši svou likviditu. Další výhodou je i to, že firma čerpá 

v daném okamžiku pouze tolik peněžních prostředků, kolik potřebuje a neplatí za to 

žádnou provizi. 

V současné době se na trhu pohybuje řada firem, které se zajištěním 

pohledávek zabývají a tato činnost představuje jejich hlavní náplň podnikání. Záleží 

vždy na konkrétní firmě či podnikateli, zda při rozhodování o zajištění pohledávek si 

zvolí poradenství odborníku nebo předá tuto problematiku k vyřízení specializované 

firmě. Samozřejmě pokud se jedná o velkou společnost s dostatečným podílem na 

trhu, je možné, že taková firma má pro zajištění pohledávek vytvořeno speciální 

oddělení. 

V úvodu této práce jsem uvedla, že chci poskytnout vodítko při volbě 

vhodného zajišťovacího nástroje, tak aby měl každý možnost posoudit své dané 

možnosti a zároveň o nich získal přehled. Domnívám se, že tato práce výše uvedené 

naplňuje. Jsem si vědoma, že všechny oblasti jsem postihnout nemohla. Ale věřím, 

že stěžejní problémy jsem v této práci zachytila a doufám, že mohou být využitý 

i jako návod v praxi. 
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Závěrem bych chtěla říci, že bohužel neexistuje žádný postup, který by 

stoprocentně zaručoval, že daná pohledávka bude zaplacena. Vždy existuje riziko, že 

i léty prověřený obchodní partner se může ze dne na den dostat do platební 

neschopnosti. Je tedy věcí každého podnikatele, jak se proti těmto situacím zajistí. 
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Seznam zkratek 

 

apod. a podobně 

atd. a tak dále 

č. číslo 

ČNB Česká Národní banka 

ČR Česká republika 

ČSOB Československá obchodní banka 

KB Komerční banka 

max. maximum 

mld. miliarda 

např. například 

ObčZ občanský zákoník 

Obchoz obchodní zákoník 

odst. odstavec 

p.a. per annum 

písm. písmeno 

popř. popřípadě 

resp. respektive 

Sb. Sbírka 

s.r.o. společnost s ručením omezeným 

tis. Tisíc 

tj. to jest 

tzn. to znamená 

tzv. takzvaný 

ZDP zákon o daních z příjmů 

ZoR zákon o rezervách 

ZoÚ zákon o účetnictví 
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ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO 
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