






Summary 

  

In the presented thesis is analyzed a survey of possibilities of recovering claims and is 

presented a solution to improve the method currently used in a particular company. The 

theoretical part explains division of claims, risk limitations, the valuation of assets, prevention 

of bad claims, security of claims and their enforcement through the courts. The practical part 

is focused on a brief characterization of a selected company, an analysis of claim for the 

period 2009-2010, and the specific ways of claim recovering in the company. On the basis of 

the analysis is a systematic approach designed to improve their enforcement. 

Recommendation of further steps in terms of building comprehensive claims management 

system with emphasis on the avoidance of bad debt is given at the conclusion of the thesis. 

 

Keywords: claim, claim structure, evaluation, prevention, enforcement of claims, claims 

management system 

 

Anotace 
  

 V předložené práci je zpracován přehled možností vymáhání pohledávek a je navržen 

způsob zlepšení dosud používaných způsobů v konkrétním podniku. V teoretické části práce 

je vysvětleno členění pohledávek, nebezpečí jejich promlčení, oceňování pohledávek, 

prevence vzniku nedobytných pohledávek, zajištění pohledávek a jejich vymáhání soudní 

cestou. Praktická část práce je zaměřena na stručnou charakteristiku vybrané firmy, analýzou 

pohledávek za období let 2009 – 2010 a na konkrétní způsoby vymáhání pohledávek v této 

firmě. Na základě provedených analýz je navržen určitý systémový přístup pro zlepšení jejich 

vymahatelnosti. Na závěr práce je zařazeno odporučení budoucích kroků ve smyslu budování 

uceleného systému řízení pohledávek s důrazem na zamezení vzniku nedobytných 

pohledávek. 

 

Klíčová slova: pohledávka, členění pohledávek, oceňování, prevence, vymahatelnost 

pohledávek, systém řízení pohledávek 
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1  Úvod  

 
Pohledávka představuje očekávané inkaso peněz, právo na zaplacení peněžité 

částky za poskytnuté plnění. Pohledávka má úvěrový charakter.  Jedná se způsob platby 

mezi podniky, tzv. na fakturu. Faktury mívají různou dobu splatnosti, obvykle deset až 

čtrnáct dnů v našich podmínkách.  

Pohledávky jsou významnou součástí oběžných aktiv a jejich výše je závislá na 

ochotě firmy poskytovat odklad platby podnikatelům i nepodnikatelům za poskytnuté 

plnění. Obecně se oblast pohledávek řídí v české legislativě podle Obchodního zákoníku, 

který upravuje vztahy mezi podnikateli a podle Občanského zákoníku, který upravuje 

vztahy mezi občany a podnikatelskými subjekty.  

Pohledávky vznikají nejčastěji z obchodního styku a tvoří podstatnou část 

pohledávek podniků. Snaha stát se konkurenceschopným a prodejně úspěšným podnikem  

vyžaduje poskytování obchodních úvěrů odběratelům. Podnik musí hodnotit riziko spojené 

s poskytováním úvěru.  

 Prodej na dodavatelský úvěr zadržuje kapitál podniku a znemožňuje mu získat 

výnos z alternativní investice. Čím vyšší je objem pohledávek v podniku, tím vyšší může 

být  i ztráta z neuhrazených pohledávek. Existence dodavatelského  úvěru znamená  vznik 

pohledávky, z tohoto důvodu je nezbytné provádět monitoring a screening potencionálních 

dlužníků. Dalším důležitým faktorem je možnost si pohledávky zajistit. Pokud 

spolupracujeme s naším zákazníkem dlouhodobě, většinou vznikají pohledávky 

nezajištěné. Zajištění pohledávek je vhodné použít u nových, neznámých odběratelů, a to 

zvlášť v případech, kdy se jedná o jednorázové, finančně náročné dodávky. Podstatnou 

složkou managementu pohledávek je samotná inkasní politika. Předmětem inkasní politiky 

je zajistit včasnou úhradu pohledávek, upomínání, vymáhání pohledávek apod..  

 Podstatnou a důležitou součástí managementu pohledávek jsou platební 

podmínky.  

Platební podmínky určují výši dodavatelského úvěru a jeho délku. Čím je lhůta splatnosti 

delší, tím je vyšší riziko nezaplacení pohledávek. Z tohoto důvodu se stává motivačním 

prvkem v platebních podmínkách sleva za dřívější úhradu. Velká konkurence ve vybraných 
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oborech podnikání způsobuje, že zákazníci tlačí dodavatele k prodlužování splatnosti 

pohledávek. Jak budou platební  podmínky odlišné od zvyklostí na trhu, závisí především 

na tržním postavení a vyjednávací pozici vzhledem k odběratelům.1 

 Nedojde-li k úhradě pohledávek, je společnost přinucena financovat svou 

hotovostní potřebu jinými zdroji, zpravidla krátkodobými úvěry či čerpáním kontokorentu, 

které sebou nesou náklady v podobě úroků z úvěru. Tento negativní dopad sice do určité 

míry snižuje možnost zahrnout úroky z cizího kapitálu do nákladů snižující zisk a tak snížit 

daňové zatížení podniku, ale společnost, která  má omezený přístup k úvěrovým zdrojům, 

se může poměrně rychle ocitnout v druhotné platební neschopnosti vůči svým dodavatelům 

zaměstnancům, státním orgánům a dalším subjektům. Cílem bakalářské práce je rozbor 

vymáhání pohledávek ve firmě, která se zabývá výrobou cementového zboží, konkrétně 

betonových směsí. Obchodní firma umožnila autorce bakalářské práce analýzu svých 

pohledávek, ale s výhradou, že nebude zmíněn obchodní název firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1  KISLINGEROVÁ, E. Manažerské finance. 1.vyd. Praha: C.H. Beck, 2004, s. 428-429. ISBN 80-
7179-802-9. 
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2 Teoretická východiska 

2.1 Členění  pohledávek a jejich promlčení 

Pohledávky lze členit podle různých kritérií. Z hlediska splatnosti lze pohledávky členit 

následovně: 

Běžné  dlužník se nachází v příznivé finanční situaci a není pochybnost  

o včasném vyrovnání celé pohledávky 

Sporné  dlužník nesouhlasí s určitou náležitostí pohledávky (částka, doba splatnosti, 

formální náležitosti apod.) 

Pochybné  pohledávka je po splatnosti, dlužník byl vyzván k úhradě (upomínkou, soudní 

řízení, notářský zápis aj.) úplná nebo částečná úhrada pohledávky je možná a 

pravděpodobná. 

Nedobytné pohledávka má znaky nenávratnosti nebo je částečně návratná v malé hodnotě.2 

V závislosti na mnoha faktorech, které řadí pohledávku do některé z výše uvedené skupiny 

lze také odvozovat hodnotu a riziko spojené s vymáháním vzniklé pohledávky po lhůtě 

splatnosti. 

Promlčení pohledávky (§ 100-110 Obč.Z, § 387 - 408 Obch.Z) neznamená, že 

právo zaniká, nýbrž nemůže být v zákonné době uplatněno u soudu, pokud se dlužník 

promlčení dovolá. Právní předpisy upravují promlčecí dobu obecnou a zvláštní. Obecně 

promlčecí doba pro občanskoprávní (podnikatel – občan ) vztahy činí 3 roky (§ 101 Obč.Z) 

a vztahuje se na všechny smlouvy uzavřené mezi podnikateli při jejich podnikatelské 

činnosti, které se řídí občanským zákoníkem, tj. smlouvy nájemní, pojišťovací, darovací, 

bezdůvodné obohacení. Pro obchodně právní (podnikatel - podnikatel) vztahy činí 4 roky 

podle obchodního zákoníku (§ 397 Obch.Z). Lhůta běží ode dne, kdy právo mohlo být 

vykonáno poprvé, tzn. den, kdy bylo možno podat žalobu u soudu protože dlužník svůj 

dluh nesplnil (tj. následující den po lhůtě splatnosti byla-li stanovena nebo následující den 

po té, kdy věřitel o plnění dluhu dlužníka požádal). Jde-li o závazek dílčí ( např. plnění 

placením ve splátkách) běží promlčecí doba pro každé dílčí plnění (splátku) samostatně. 

Stane-li se podle dohody stran splatným celý závazek, běží promlčecí doba od lhůty 

                                                
2  BAŘINOVÁ, D.; VOZŃÁKOVÁ, I.  Pohledávky – právně – daňově – účetně.  
3. rozšířené vyd. Praha: GRADA, 2007, s.71. ISBN 80-247-1816-3. 
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splatnosti nesplněného dílčího závazku, neboť v důsledku prodlení se ostatní splátky 

stávají splatnými ihned. Výjimka existuje v případě, pokud jde o práva na plnění z 

pojištění zákonného i smluvního  § 104 Obč.Z, počíná promlčecí doba běžet až za rok po 

pojistné události. Promlčecí doba u plnění závazku běží ode dne splatnosti. Splatnost 

pohledávky určuje většinou smlouva, případně objednávka. Není-li pohledávka 

uhrazena ve lhůtě splatnosti, dostává se dlužník do prodlení. Promlčecí doba se zastaví, 

pokud věřitel za účelem uspokojení nebo určení svého práva podá žalobu, přihlásí 

pohledávku do insolvenčního řízení, sepíše notářský zápis s přímou vykonatelností nebo 

exekutorský zápis nebo se prokáže písemným uznáním závazku resp. dluhu od dlužníka, 

nebo zahájením soudního či rozhodčího řízení. Podstata promlčení spočívá v tom, že 

jakmile se nějaké právo nevykonává po určitou dobu nebo neuplatní u soudu v určité době 

stanovené zákonem, nelze se jej po uplynutí této doby s úspěchem soudně dovolat, a to za 

podmínky, že se druhá strana promlčení  uplatňovaného práva dovolá.  
 

 

2.2 Oceňování pohledávek  

 

Oceňování pohledávek  je ovlivněno dostupnými informacemi o dlužníkovi  

a pohledávce. Oceňování pohledávek se řídí §25 zákona o účetnictví. Pohledávky lze 

ocenit níže uvedenými způsoby. 

Pořizovací cenou, kterou jsou oceňovány pohledávky nabyté za úplatu nebo vkladem. 

Součástí této ceny jsou i přímé náklady související s pořízením.  

Nominální hodnotou, kdy jsou pohledávky oceněny nominální hodnotou v době vzniku.  

Reálnou hodnotou, která je upravena § 27 zákona o účetnictví. Tato hodnota vyplývá ze 

skutečnosti, kolik je za ni ochoten nabídnou informovaný kupec za obvyklých podmínek. 

Hodnota je ovlivněna časem, zajištěním a informacemi o dlužníkovi a jeho ekonomické 

situaci.3 

                                                
3  BAŘINOVÁ, D.; VOZŃÁKOVÁ, I.  Pohledávky – právně – daňově – účetně.  
3. rozšířené vyd. Praha: GRADA, 2007, str.72. ISBN 80-247-1816-3. 
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Nominální hodnotou jsou zpravidla oceněny krátkodobé a dlouhodobé úročené 

pohledávky. Pohledávky dlouhodobé, neúročené jsou přepočteny na reálnou  hodnotu, 

stejně tak i pohledávky po  splatnosti a některé krátkodobé pohledávky. Základem výpočtu 

je bezriziková úroková míra použitá pro výnosovou hodnotu. Hodnota pohledávek je 

snižována o hodnotu nedobytných pohledávek a krácena o část hodnoty těch pohledávek, 

jejichž úhrada je nejistá. 

Právní předpisy neumožňují, aby pohledávky byly  oceněny jako soubor, tedy jednou 

cenou. Ocenit jednou cenou lze pouze soubor pohledávek s termínem splatnosti  

do konce roku 1994. 

!2.3 Prevence vzniku nedobytných pohledávek 

 Podstatné informace o obchodním partnerovi lze zjistit z vnitřních a vnějších 

zdrojů. Vnitřním zdrojem jsou veškeré dosud získané údaje o zákazníkovi např. platební 

morálka, doba prodlení při plnění předchozích pohledávek, aj.  Vnější informace lze zjistit 

z veřejně dostupných informačních zdrojů (obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík) nebo 

také pomocí specializovaných firem, které poskytují kreditní informace. Za důležité 

faktory, které se týkají prevence vzniku nedobytných pohledávek, je možno považovat 

následující: 

Dokumentace -  je důležitým prvkem předcházení nedobytným pohledávkám. Ať se jedná 

o jakýkoliv druh smlouvy, objednávky, či jiného dokumentu zakládající právo požadovat 

finanční i jiné plnění. Obecná úprava platná i pro obchodní vztahy je obsažena v § 43 a 

násl. ObčZ, v § 261 až 408 ObchZ, zvláštní ustanovení pak  

v § 409 až 728 ObchZ. 

Zálohové platby – jsou dalším prostředkem pro snížení pohledávek. Tato forma, kdy část 

nebo i celá smluvená cena je hrazena předem či v průběhu plnění předmětu smlouvy, bývá 

nejčastější. Výše zálohy je závislá na dohodě mezi dodavatelem a odběratelem, protože ji 

neupravuje žádný právní předpis.  

Směnka -  jistá forma dlužního úpisu. Jedná se o převoditelný cenný papír, který potvrzuje 

dluh. Směnky jsou rozlišovány na vlastní a cizí. Směnka může poskytnout věřiteli značnou 

jistotu zaplacení, ale směnka, která neobsahuje všechny předepsané náležitosti, přináší 
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nebezpečí, že nebude proplacena. Podpisem směnky se dlužník zaváže, že zaplatí svému 

věřiteli určitou peněžní částku v určitém čase a na určitém místě. 

Factoring - metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách zboží a 

služeb. Podstatou je odkup krátkodobých pohledávek zpravidla bez postihu vůči 

původnímu věřiteli. Základem pro vztah je factoringová smlouva, která stanoví práva a 

povinnosti obou stran. Cenou factoringu je factoringová provize, která bývá 0,8 – 3% z 

pohledávky. 

 

Forfaiting - představuje odkup bezpečně zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých 

exportních pohledávek splatných v budoucnosti bankou nebo specializovanou finanční 

institucí (forfaiterem) bez postihu na původního věřitele (vývozce). 

Do řady prostředků, které mohou ovlivnit  výši nedobytných pohledávek dále patří např. 

zástavní právo, ručení, bankovní záruka, smluvní pokuta aj.  

!2.4 Zajištění pohledávek po splatnosti mimosoudní cestou 

Soudní spory v ČR trvají poměrně dlouhou dobu a  jsou spojené s finančními 

náklady a s časovou náročností. Z tohoto důvodu je výhodnější se s dlužníkem snažit  

dohodnout na mimosoudním vyrovnání jeho závazků. Za základní nástroje lze považovat 

splátkový kalendář a zajišťovací instrumenty. Po uplynutí lhůty splatnosti by měl být 

věřitel aktivní a zahájit co nejrychleji jednání s dlužníky.  

„Úspěšnost upomínkového řízení pohledávek předaných  

ke zpracování 1 měsíc po splatnosti se pohybuje okolo 90-93%, po 6 měsících  

po splatnosti se úspěšnost snižuje na 50-57% a po 12 měsících klesá na 20-26%.“4 

Další možností je sleva, dojde-li k okamžité úhradě pohledávky. V případě, že 

pohledávka je neuhrazena 30 dnů po lhůtě splatnosti, je účelné, aby věřitel zvažoval podání 

insolvenčního návrhu. Mezi další možnosti patří využití služeb specializovaných firem na 

vymáhání pohledávek. 

Inkasní agentury a advokátní kanceláře se použijí  v situaci, kdy podnik 

nedisponuje kapacitami pro vymáhání pohledávek svépomocí nebo je pro něj tento způsob 

ekonomicky efektivnější. Volba mezi advokátní kanceláří a inkasní agenturou závisí na 
                                                
4   Inkaso pohledávek [online] 2011. [cit.7.3.2011]. Dostupné z: http://www.grasser.cz/inkaso.htm     
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kriteriích jako jsou typ pohledávky, výše jistiny (tedy pohledávky bez příslušenství –

 úroků, penále apod.), doba po splatnosti.   

 
Zápočet pohledávek a závazků lze provádět dle obchodního zákoníku § 358-364 a 

podle § 580 a 581 ObčZ. Zápočet je možný, mají- li obchodní partneři vzájemné 

pohledávky a současně závazky. Zápočet pohledávek a závazků představuje nepeněžní 

příjem podnikatele. Zápočet lze provést i jednostranným úkonem, který je využíván 

v případech, kdy jedna ze stran odmítá komunikovat. V takovém případě jedna strana 

projeví vůli směřující k započtení. Započíst lze všechny standardní pohledávky. Bez 

dohody nelze započíst mezi pohledávky splatnou pohledávku oproti pohledávce, která 

dosud není splatná.  

Postoupení pohledávek (cese), neboť pohledávku lze také prodat. Postoupením 

pohledávky přechází její příslušenství a všechna práva s ní spojená. Postoupení pohledávky 

je postupitel (původní věřitel) povinen bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi. Pokud 

mu totiž původní věřitel postoupení pohledávky neoznámí, nebo dokud mu nový věřitel 

postoupení neprokáže, může dlužník plnit svůj dluh bez následků původnímu věřiteli. 

Zákon pro tuto smlouvu vyžaduje písemnou formu. Nelze postoupit pohledávku, která 

zaniká smrtí věřitele, pohledávku, která nemůže být postižena výkonem rozhodnutí, 

pohledávku, jejíž obsah by se změnou věřitele změnil a pohledávku, jejíž postoupení by 

odporovalo dohodě s dlužníkem. Postoupení může být úplatné i bezplatné. Při úplatném 

postoupení odpovídá původní věřitel za to, že se  nový věřitel nestal místo starého věřitele 

věřitelem pohledávky s dohodnutým obsahem, dlužník nesplnil původnímu věřiteli svůj 

dluh dříve, než byl povinen jej splnit novému  a že postoupená pohledávka nezanikla 

započtením nároku. Při úplatném postoupení pohledávky ručí starý věřitel za dobytnost 

pohledávky až do výše přijaté úplaty (pouze v případě, že se k tomu starý věřitel písemně 

zavázal).  

Pohledávky se  zpravidla postupují s vysokým diskontem. Prodej pohledávky využijí spíše 

společnosti, které potřebují hotovost a nemohou čekat na úhradu pohledávek. 

 Aby společnosti předcházely vzniku nedobytných pohledávek, je možné použít 

k zajištění pohledávek celou řadu mimosoudních a soudních instrumentů jako je uznání 

závazku, exekutorský zápis -  (upraven v § 77 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád).  

Notářský zápis se svolením k vykonatelnosti" (§ 71a - 71c zákona č. 358/1992 Sb). 
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rozhodčí řízení, mediační řízení, notářský zápis, soudní řízení (platební rozkaz, směnečný 

platební rozkaz apod.). 

Stanovení postupu závisí na konkrétních podmínkách dodavatele, konkurenci  

a možnostech vymáhání pohledávek.  

Pohledávky jsou ovlivňovány vnějšími podmínkami, tedy situací na trhu, stavem 

české legislativy, vymahatelnosti práva a z nich pak plynoucího chování odběratelů. 

Prioritou podniku by nemělo být zvyšování obratu za každou cenu, a proto je vhodné před 

každým obchodem zjišťovat informace o odběratelích, tedy potenciálních dlužnících, jestli 

jsou schopni zaplatit vzniklé pohledávky, a tyto informace vyhodnocovat a získat z nich 

zpětnou vazbu.  

!2.5  Vymáhání  pohledávek 

Klíčovým faktorem řízení pohledávek je především ověřená schopnost odběratele 

zaplatit pohledávku. Z tohoto důvodu je tedy nutné stávající nebo potencionální dlužníky 

monitorovat. Každý finanční manager by měl stanovit ve svém podniku proces 

monitorování zákazníků, evidenci těchto dat a zařadit pak zákazníky do jednotlivých 

obchodních skupin podle předem stanovených kritérií. Zákazníky lze zařadit do 

následujících skupin: 

1. VIP zákazníci. Tito zákazníci zajišťují podstatný obrat společnosti, mají nejdelší 

lhůty splatnosti svých závazků, zvou se na významné firemní akce a je jim 

věnována zvýšená péče. 

2. Běžní zákazníci. Tato skupina je pravidelným zákazníkem, obraty na jednotlivce 

jsou podstatně nižší, než u skupiny VIP, mají kratší splatnost svých závazků a je 

jim věnována běžná péče. 

3. Nahodilí zákazníci: Tito zákazníci nejsou pravidelnými zákazníky, jejich obrat je 

zpravidla různý, mají kratší splatnost svých závazků a při velkých odběrech se 

zpravidla požadují zálohové platby nebo zajišťovací instrumenty. 

4. Nežádoucí zákazníci. S těmito zákazníky již byly v minulosti problémy nebo by 

mohly být, proto musí hradit v hotovosti. 

   Důležitou informaci je informace, která se týká identifikace  zákazníka, jak je název 

společnosti, právní struktura, vlastnická struktura, sídlo, apod. Tyto informace se zjišťují 
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z obchodního a živnostenského rejstříku. Další podstatné informace se týkají se velikosti 

společnosti, obratu, zisku, managementu, počtu zaměstnanců apod., tyto jsou dostupné ve 

výročních zprávách společnosti nebo na webových stránkách společností a některé 

informace by měly být zveřejňovány ve sbírce listin. Vhodné jsou i informace o 

výkonnosti podniku, jeho zadluženosti, platební morálce, tzv. kreditní informace, které 

nejsou běžně přístupné anebo jsou zpoplatněny v případě, že o ně má potencionální věřitel 

zájem.  

V současné době leasingové společnosti, banky i nezávislé společnosti budují tzv. 

registry dlužníků, v těch se zpravidla ocitají podniky, které mají problémy se splácením 

svých závazků. Při řízení pohledávek by podniky proto měly vyhledávat také informace 

z těchto registrů, třebaže je to finančně nákladné, jelikož jim to lépe umožní identifikovat 

možné neplatiče.5 

Při zjištění všech žádoucích informací je důležité tyto údaje správně interpretovat a 

následně vyhodnotit. V první řadě se provádí hodnocení bonity odběratelů, tj. odběratelé se 

rozdělí dle přínosu pro podnik do několika bonitních skupin podle úrovní cen, platební 

disciplíny, ziskovosti, stability, objemu tržeb, počtu a opakovanosti dodávek. Pro každou 

bonitní skupinu se pak stanoví způsob řízení jejich pohledávek, tedy platební podmínky, 

maximální výše platebního úvěru, používané zajišťovací nástroje, postupy v případě 

nedobytných pohledávek. 

Dalším rozhodujícím faktorem je důsledné zpracování obchodních smluv. Pro 

případné vymáhaní pohledávky je důležitý obsah smlouvy, dodací a platební podmínky. 

Při sestavování smlouvy je výhodné vyhýbat se nejednoznačným výrazům, vše jasně 

formulovat, správně označit účastníky smlouvy. Všechny změny smluv je nutné řešit 

pouze písemným dodatkem ke smlouvě se souhlasem všech účastníků. Uzavírané smlouvy 

je možné doplnit o rozhodčí doložku, která pokud vznikne jakýkoli spor, stanoví další 

postup. 

Prevence je základem řízení pohledávek. Preventivní opatření se snaží zajistit, aby 

nevznikaly nedobytné nebo pozdě hrazené pohledávky tím, že je předem stanoven postup 

pro uzavíraní obchodních kontraktů. Následně jsou pohledávky sledovány podle rozličných 

                                                
5  VOZŇÁKOVÁ, I. Efektivní řízení pohledávek. Praha: Grada Publishing, 2004, s. 124. 
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kriterií, což umožňuje podniku získat či rozšířit informace ohledně odběratelů a jejich 

platebního chování. 

 

Pokud v podniku selžou preventivní opatření, zdroje informací a vymáhaní pohledávek 

není úspěšné, případně je velmi náročné či zdlouhavé, je třeba provést analýzu takto 

poskytnutého obchodního úvěru a zjištěné pochybení napravit zakomponováním 

přísnějších postupů pro obdobné okolnosti vedoucí ke vzniku takto problémových 

pohledávek. 

Součástí preventivních opatření v řízení pohledávek je systém hmotné 

zainteresovanosti pracovníků z odbytového oddělení, tedy těch, co přicházejí do přímého 

kontaktu s odběratelem. 6  

Sledování pohledávek a jejich vývoje je především aktivitou zaměřenou na: 

o evidenci a kontrolu pohledávek 

o  vztah pohledávek a prodejů 

o lhůty splatnosti pohledávek 

 Náklady spojené s dodatečnými zdroji nepříznivě ovlivňují hospodářský výsledek 

podniku, proto je nevyhnutelné zahájit proces vymáhání pohledávek. 

Pohledávky po lhůtě splatnosti znamenají peníze společnosti, které zákazník neprávem 

používá. 

Výběr vhodné metody vymáhání by měl začít analýzou, která by měla ozřejmit, jaké 

jsou příčiny neplnění závazků ze stran odběratelů, kdy lze odběratelé rozčlenit do dvou 

skupin:  

! I. odběratelé, kteří nemohou platit – nemají dostatek kapitálů pro financování 

svého hotovostního cyklu nebo celého podnikání, nemají přístup k externím 

zdrojům  financování od bank, nebo se dostali do druhotné platební 

neschopnosti.vinou svých vlastních odběratelů  

! II. odběratelé, kteří nechtějí platit – cítí se silnější vůči věřiteli z důvodu vysoké 

konkurence nebo nedostatečného ošetření vymahatelnosti pohledávky, s úhradou 

čekají na poslední chvíli, zadržené prostředky využívají k financování jiných 

                                                
6  REŽŇÁKOVÁ, M., ZINECKER, M. Finanční management: II. část. Brno: VUT, 2003. 
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aktivit. Patří sem i odběratelé pozdržující platby z důvodu, že poskytnuté plnění 

není bezvadné, či reklamace nebyla vyřízena apod. 7  

Obecně lze rozlišit několik způsobů vymáhaní pohledávek. Podnikatelský subjekt stojí 

před rozhodnutím, zda vymáhat své pohledávky svépomocí či za pomocí outsourcingu8. 

Obě metody lze kombinovat. Každá zvolená metoda má své výhody a nevýhody a 

rozdílnou finanční náročnost a efektivnost.  

Schéma č. 2.1. Možnosti vymáhání pohledávek v podnikatelské sféře 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: vlastní zpracování 

Z uvedeného schématu vyplývá, že mimosoudní vymáhání pohledávek nabízí celou 

řadu možností, kdy vhodná volba umožňuje zajistit úhradu pohledávky v případě, že 

dlužník má k dispozici určitý majetek a je ochoten svůj dluh uhradit, rovněž mimosoudní 

vymáhání umožňuje bez souhlasu dlužníka pohledávku prodat. Soudní vymáhání připadá 

v úvahu, kdy se dlužník dobrovolně dohodnout nechce a žádná firma, která se zabývá 

vymáháním pohledávek nechce pohledávku odkoupit. V každém případě soudní vymáhání 

                                                
7  KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance. Praha, C. H. Beck, 2004, s. 432. 
8
 Outsourcing představuje využití externích kapacit a přenesení odpovědnosti za činnosti důležité pro provoz firmy na externího 

dodavatele, který smluvně garantuje jejich plnění v požadovaném termínu a kvalitě. http://www.deriva.cz/rubrika/8/produkty-a-
sluzby/outsourcing.html 

Mimosoudní vymáhání 

! Telefonické urgence 
! Písemné upomínky 
! Osobní jednání 
! Sjednání odkladu 

splatnosti 
! Splátkový kalendář a 

uznání závazku 
! Směnka 
! Zápočet 

(jednostranný, 
dohodou) 

! Zajištění dluhu 
(zástava movitého a 
nemovitého majetku) 

! Vymáhání 3. osobou 
na základě mandátní 
smlouvy 

! Cese (prodej 
pohledávky) 
 

Soudní vymáhání 
" Žaloba (platební, 

směnečný rozkaz, 
rozsudek – 
vykonatelná 
rozhodnutí soudu) 

" Rozhodčí řízení – 
vykonatelný rozhodčí 
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" Insolvenční návrh 
spojený s návrhem na 
prohlášení konkurzu 

" Exekuční řízení 
(exekutorský úřad) 
# Notářský zápis 
# Exekutorský 

zápis 
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správy a územní 
samozprávy 

" Výkon rozhodnutí  
(místně příslušný 
okresní soud) 
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je spojeno s dodatečnými náklady, se kterými musí věřitel, pokud zvolí tento způsob 

vymáhání pohledávky, počítat. V každém případě je nutné před volbou způsobu vymáhání 

zařadit dlužníka do jedné z kategorií, které jsou uvedeny v úvodě teoretické části, neboť 

zařazení do určité skupiny může urychlit volbu způsobu vymáhání pohledávek. Z tohoto 

důvodu se u pohledávek běžných, sporných a pochybných bude dávat přednost 

mimosoudnímu vymáhání a u pohledávek nedobytných spíše soudnímu vymáhání, přičemž 

rozčlenění do jednotlivých kategorií je v tomto případě individuální.  
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3 Praktická část  

3.1  Obchodní firma a její charakteristika 

Obchodní firma, která poskytla informace týkající se jejich pohledávek za období let 2009 

až 2010, se zabývá výrobou betonových směsí. V letech 2009-2010 dosáhla následujících 

ekonomických výsledků: 

Tabulka č. 3.1. Hospodářské výsledky obchodní firmy 
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Pramen: vlastní zpracování podle výkazu zisku a ztráty za uvedené období, zdroj pro graf 

Graf č. 3.1. Hospodářské výsledky obchodní firmy v tis. Kč 
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Z uvedené tabulky a grafu vyplývá, že za sledované období došlo k poklesu 

výkonů, nákladů a hospodářského výsledku s tím, že k poklesu výkonů došlo výrazněji než 

k poklesu nákladů, což ovlivnilo negativně i tvorbu hospodářského výsledku, který byl i 

v roce 2010 kladný, jednalo se o zisk, ale došlo k jeho absolutnímu poklesu o 4 254 tis. Kč 

proti roku 2009. Náklady absolutně poklesly o pouhých 679 tis. Kč v roce 2010 a výkony 

poklesly o 4 933 tis. Kč v roce 2010 proti roku 2009. 

 Celkový pokles výkonů analyzované firmy vyplýval z celkové situace na stavebním 

trhu, kdy v České republice došlo k absolutnímu poklesu stavebních prací v roce 2009 a u 

některých i v roce 2010 (viz Příloha č. 1 a 2). Z Přílohy č. 1 – Index stavební produkce -

vyplývá, že ve sledovaném období 2009 až 2010 došlo celkově k meziročnímu poklesu 

celkové stavební produkce, přičemž vyšší propad byl zaznamenán v roce 2010. Z Přílohy 
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č. 2 vyplývá Vývoj stavebních zakázek stavebních podniků s více jak 50 zaměstnanci, kdy 

největší propad je zaznamenán v roce 2009 proti roku 2008 a mírný nárůst je v roce 2010 

proti roku 2009 u nových zakázek v tuzemsku, přičemž celkově dochází k absolutnímu 

poklesu ve veřejné sféře, k nepatrnému nárůstu ve sféře soukromé a k nejvyššímu nárůstu 

u zahraničí. Nepříznivý trend ve vývoji stavebnictví zejména v tuzemsku se projevil i na 

výkonech zkoumané společnosti, kdy v roce 2010 došlo ke snížení jejich výkonů proti roku 

2009. 

 Obchodní firma je dodavatelem betonových směsí výhradně pro tuzemský trh, do 

zahraničí vzhledem k omezené možnosti vyvážet betonové směsi nedodává, a je 

dodavatelem betonových směsí pro různé skupiny odběratelů. Začlenění do jednotlivých 

skupin bylo provedeno studentkou v souladu s teoretickou částí práce, str. 8, kdy za 

rozhodující faktory byly považovány obrat odběratelů, pravidelnost odběrů, slevová 

politika a splatnost faktur. Z tohoto pohledu lze odběratele analyzované společnosti 

rozčlenit do následujících zákaznických skupin:  

1) Jedná se o velké stavební firmy, které získávají zakázky v objemu stamiliónů 

případně i miliard, většinou se tyto firmy zabývají výstavbou dálnic a silnic 

případně velkých průmyslových či bytových objektů. V této skupině firem figurují 

převážně VIP zákazníci, kteří jsou pravidelnými odběrateli, požadují výrazné slevy 

a doby splatnosti faktur se pohybují od 90 do 120 dní ode dne vystavení faktury. 

2) Druhou skupinou pravidelných odběratelů tvoří střední a menší stavební firmy, 

jejichž objem zakázek se počítá do desítek miliónů korun, tuto skupinu lze označit 

jako běžné zákazníky, doba splatnosti faktur se pohybuje v rozmezí 30 – 60 dnů 

ode dne vystavení faktury. 

3) Třetí skupinu odběratelů tvoří většinou OSVČ nebo malé právnické osoby 

(zpravidla s.r.o.), kteří získávají zakázky zhruba do 10 až 20 mil. Kč. Doba 

splatnosti faktur se běžně pohybuje v rozmezí 14 – 45 dnů ode dne vystavení 

faktury. U této skupiny zákazníků se zpravidla pracuje s objednávkami, při větších 

odběrech jsou požadovány zajišťovací instrumenty, zpravidla směnka a patří do 

skupiny nahodilých zákazníků. 
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4) Čtvrtou skupinu tvoří obyvatelstvo, které odebírá betonové směsi většinou pro 

svou osobní spotřebu a rovněž se řadí k nahodilým zákazníkům. V této skupině se 

požadují platby v hotovosti při odběru betonové směsi před jejím odvozem 

z betonárny. 

5) Nežádoucí zákazníci jsou evidování na tzv. černé listině, což znamená, že vždy 

musí hradit odběr v hotovosti, patří zde jak právnické osoby tak OSVČ, do této 

skupiny nepatří obyvatelstvo, které vždy hradí v hotovosti a je zařazeno do čtvrté 

skupiny. Zpravidla se tedy jedná o firmy, které již v minulosti dlužily, svůj dluh již 

vyrovnaly, ale zpravidla na základě soudního vymáhání anebo svůj dluh dosud plně 

nevyrovnaly, ale s každým odběrem část dluhu umoří splátkou. Do odběratelského 

portfolia nepatří veřejný sektor, vzhledem k charakteru výroby si vždy veřejný 

sektor zajišťuje dodávky přes stavební firmy, kteří jsou zákazníky analyzované 

společnosti.  

Přehled jednotlivých skupin odběratelů podle zákaznických okruhů ukazuje následující 

tabulka. 

Tabulka č. 3.2. Podíl jednotlivých skupin odběratelů na celkových výkonech v letech 

2009 – 2010 
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Pramen: podnikové materiály a vlastní výpočet, zdroj pro graf 

Graf č. 3.2. Podíl jednotlivých odběratelů na celkových výkonech v roce 2010 
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Z uvedeného přehledu vyplývá, že v obou letech VIP odběratelé představovali 

silnou skupinu zákazníků z hlediska svého podílu na výkonech obchodní firmy, v roce 

2009 to bylo 50% a v roce 2010 se jednalo o 45% podíl. Pravidelní odběratelé se v roce 

2009 podíleli na celkových výkonech firmy 27%, v roce 2010 došlo ke zvýšení na 32%, 

nahodilí odběratelé tvořili celkem 20% výkonů v roce 2009 a 22% výkonů v roce 2010 a 

nežádoucí zákazníci znamenali minimální % z celkových výkonů, v roce 2009 to byli 2% a 

v roce 2010 pouze 1%. 

 Riziko neplacení představují tedy skupiny VIP (sk.č.1), pravidelní odběratelé 

(sk.č.2), nahodilí odběratelé (sk.č.3), sk.č.4 a 5 nepředstavují žádné riziko, protože své 

odběry betonových směsí zásadně hradí vždy v hotovosti. Z hlediska objemu výkonů se 

jednalo v roce 2009 cca o 90% objemu výkonů, které byly fakturovány s odloženou 

splatností, v roce 2010 došlo ke zvýšení na cca 94%. 

 Riziko neplacení pohledávek u analyzované společnosti je tedy poměrně 

vysoké, neboť jak vyplývá z tabulky č. 3.2 a z dalších výpočtů, obchodní politika firmy 

je založena na odložené splatnosti faktur, kdy tato politika vyžaduje pravidelný 

monitoring nových klientů a rovněž pravidelný monitoring stávajících klientů.  

3.2  Analýza pohledávek obchodní firmy za období 2009 – 2010 

Pro analýzu pohledávek obchodní firmy za období 2009 – 2010 je nutné vymezit 

následující předpoklady: 

1) Dodávky betonových směsí jsou realizovány za obě období na faktury, které mají 

odloženou splatnost podle jednotlivých skupin zákazníků. 

2)  V obchodní firmě není zpracována interní směrnice pro vymáhání pohledávek, 

o způsobu vymáhání rozhoduje finanční ředitel a jednatel a jsou využívány služby 

externí advokátní kanceláře. 

3) Finanční účtárna každý týden poskytuje finančnímu řediteli sestavy pohledávek, 

které mají být v budoucím týdnu uhrazeny, jedná se o sestavy pohledávek ve lhůtě 

splatnosti a zároveň je poskytována sestava pohledávek po lhůtě splatnosti. 

4) Upomínky nejsou standardizovány, text upomínek je sestavován individuálně 

podle pracovnic finanční účtárny. 
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5) Podle rozhodnutí finančního (obchodního) ředitele jsou organizovány osobní 

návštěvy obchodníků u neplatících odběratelů s tím, že je hodnocen postoj 

odběratele z hlediska budoucí úhrady neuhrazených posplatných pohledávek. 

6) Jednou týdně finanční ředitel pravidelně (zpravidla v pátek nebo pondělí) svolává 

schůzku obchodníků, na které se každý obchodník vyjadřuje k pohledávkám, které 

spravuje a zdůvodňuje finančnímu řediteli příčiny neplacení pohledávek u 

jednotlivých odběratelů, které patří do jeho portfolia. Není pořizován zápis ze 

schůzek, obchodníci jsou vybaveni sestavami svých pohledávek do lhůty splatnosti 

a po lhůtě splatnosti, které jim poskytuje finanční úsek a do těchto sestav si sami 

obchodníci individuálně zaznamenávají poznámky, které souvisí s budoucími 

úhradami a vymáháním jejich pohledávek po lhůtě splatnosti. Sestavy pohledávek 

jsou koncipovány podle jednotlivých odběratelů souhrnně a podle jednotlivých 

odběratelů v členění na jednotlivé faktury. Je tedy pravidelně prováděn monitoring 

pohledávek, které mají být uhrazeny a pohledávek neuhrazených ve lhůtě 

splatnosti.  

7) Organizační schéma uvedené společnosti je uvedeno v Příloze č. 3 bakalářské 

práce. Z organizační struktury vyplývá, že obchodníci jsou metodicky a personálně 

řízeni finančním a obchodním ředitelem v jedné osobě, ale jejich činnost musí být 

koordinována s výrobní kapacitou příslušné betonárny. Je uplatňován obchodní 

princip podle obchodníka, takže v případě, že odběratel odebírá například ze tří 

betonáren různorodé betonové směsi, spadá pod jednoho obchodníka s tím, že tento 

obchodník musí koordinovat zakázku s příslušnou betonárnou. Není přípustný 

princip, aby jeden odběratel byl přidělen více obchodníkům. Obchodník přidělený 

odběrateli rovněž zodpovídá za vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti do doby, 

než je pohledávka předána k vymáhání externí advokátní kanceláři. Dokumentaci 

předává obchodník ve spolupráci s finančním úsekem.  

8) Struktura souhrnné sestavy podle jednotlivých zákazníků celkem, jak je pro 

obchodníky vytváří finanční oddělení, je uvedena v Příloze č. 4 bakalářské práce. 

Z uvedené sestavy vyplývají celkové závazky odběratelů  v souhrnném vyjádření 

za celé sledované období. Obchodní názvy firem byly změněny a jejich počet 
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neodpovídá skutečnému počtu odběratelů, neboť detailní sestava obsahuje za rok 

2010 cca 780 odběratelů a za rok 2009 cca 840 odběratelů a zabírá tedy několik 

stran. 

Další sestava, která je uvedena jako Příloha č. 5 je, vytvářena finančním 

úsekem pro obchodníky podle jednotlivých odběratelů, v této sestavě jsou vidět 

jednotlivé faktury včetně příslušenství pohledávky, to znamená příslušenství 

vypočtené podle vyhl. č. 33/2010, ze které vyplývá zákonný nárok na úroky 

z prodlení. Tato sestava umožňuje získat obchodníkům detailní přehled o 

jednotlivých nezaplacených fakturách, částkách, počtu dní prodlení a výši úroku 

z prodlení u jednotlivých odběratelů. Z pohledu vymáhání pohledávek je především 

rozhodující počet dnů po splatnosti.  

Následující tabulka č. 3.3.ukazuje portfolio pohledávek za sledované období. 

Tabulka č. 3.3. Přehled pohledávek z hlediska jejich splatnosti 
  Brutto zapl.ve lhůtě zapl.po splat. saldo ve lhůtě saldo po spl. v % ve lh. 

2009 92 124 127,00 55 831 028,00 13 038 835,00 11 322 347,00 11 931 917,00 60,64 

2010 87 191 000,00 49 197 733,00 10 994 284,80 14 872 574,00 12 126 408,20 56,42 

0Pramen: podnikové materiály a vlastní výpočet, zdroj pro graf 

Graf č. 3.3. Podíl jednotlivých odběratelů na celkových výkonech v roce 2010 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Z uvedené tabulka a grafu a vyplývá, že se za sledované období snížil objem 

zaplacených pohledávek ve lhůtě splatnosti, mírně došlo ke snížení úhrady po lhůtě 

splatnosti, vzrostlo saldo pohledávek neuhrazených ve sledovaném období, protože ještě 
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nenastala jejich splatnost a nedošlo k výraznému nárůstu pohledávek neuhrazených po 

době jejich splatnosti. Celkově lze konstatovat, že vývoj pohledávek po lhůtě splatnosti 

nemá nežádoucí rostoucí vývoj a je vcelku stabilizován.  

 Další část práce se bude zabývat analýzou pohledávek, které byly uhrazeny po lhůtě 

splatnosti a pohledávkami, které v roce 2010 nebyly uhrazeny po splatnosti vůbec, a to 

z hlediska podílu jednotlivých odběratelů, kteří byli zařazení v části 3.1 do příslušných 

zákaznických skupin. 

Tabulka č. 3.4. Přehled pohledávek uhrazené po lhůtě splatnosti a neuhrazené po 

lhůtě splatnosti v daném roce vůbec 
 zapl.po splat. saldo po spl. změna 10/09 % změna 10/09 

     zapl.po splat. saldo po spl. 

2009 13 038 835,00 11 931 917,00 -2 044 550,20 84,32 

2010 10 994 284,80 12 126 408,20 194 491,20 101,63 

Pramen: podnikové materiály a vlastní výpočet 

Z tabulky vyplývá, že došlo k absolutnímu i relativnímu poklesu pohledávek 

zaplacených po lhůtě splatnosti v roce 2010 proti roku 2009, a to o cca 2 mil. Kč, což je 

pokles o 15,69%. Objem pohledávek neuhrazených po lhůtě splatnosti se v roce 2010 

navýšil absolutně o cca 194 tis. Kč, což představuje nárůst o 1,63%.  

Tabulka č. 3.5. Přehled pohledávek uhrazených po lhůtě splatnosti rok 2009 
rok 2009 zapl.po splat. A B C podíl 

sk.č.1 7 456 872,00 45 dní 34 11 0,32 

sk.č.2 4 126 734,00 65 dní 412 176 0,43 

sk.č.3 1 455 229,00 91 dní 287 156 0,54 

sk.č.4 0,00 0 dní 79 0 0 

sk.č.5 0,00 0 dní 28 0 0 

Celkem 13 038 835,00 x 840 343 0,41 

Pramen: podnikové materiály a vlastní výpočet 

Z tabulky vyplývá průměrná doba úhrady pohledávek podle jednotlivých 

zákaznických skupin, kdy zákaznická skupina č.3 hradila v průměru až 91 dní po lhůtě 

splatnosti, ovšem vzhledem k absolutnímu objemu neuhrazených pohledávek větší 

nebezpečí představují skupiny č.1 a č.2. protože absolutní objem jejich pozdě uhrazených 

pohledávek převyšuje absolutní objem skupiny č. 3. Z hlediska počtu odběratelů, kteří 

hradili své faktury po lhůtě splatnosti je nejsilněji zastoupena zákaznická skupina č.2, 

následuje zákaznická skupina č. 3. Zákaznické skupiny č. 4 a 5 nejsou zastoupeny vůbec, 



                             Pavlína Obdržálková: Vymáhání pohledávek 

2011  20 

neboť hradí výhradně v hotovosti. Z celkového počtu 840 odběratelů celkem 343 

neuhradilo své pohledávky ve lhůtě splatnosti, což představuje v 41% odběratelů. 

Tabulka č. 3.6. Přehled pohledávek uhrazených po lhůtě splatnosti rok 2010 
rok 2010 zapl.po splat. A B C podíl 

sk.č.1 5 424 328,00 60 dní 26 13 0,50 

sk.č.2 2 764 234,00 78 dní 430 184 0,43 

sk.č.3 2 805 722,80 101 242 168 0,69 

sk.č.4 0,00 0 dní 59 0 0 

sk.č.5 0,00 0 dní 23 0 0 

Celkem 10 994 284,80 x 780 365 0,47 

Pramen: podnikové materiály a vlastní výpočet. Vysvětlivky: 

A průměrný počet dní úhrady pohledávek po lhůtě splatnosti 

B  celkový počet zákazníku v dané skupině   

C  počet zákazníků, kteří hradili po lhůtě splatnosti  

V roce 2010 došlo k absolutnímu poklesu počtu odběratelů u sk.č. 1, k mírnému 

nárůstu u sk.č.2, k mírnému poklesu u sk.č.3, č.4 a č.5. Rovněž došlo u jednotlivých skupin 

zákazníků ke změně objemu pohledávek uhrazených po lhůtě splatnosti, u sk.č.1 a 2 se 

jejich objem snížil, naopak se zvýšil u sk.č.3. Absolutně došlo k nárůstu počtu odběratelů, 

kteří hradili své závazky po lhůtě splatnosti, a to o 6% proti roku 2009, z 343 odběratelů na 

365. Varující je nárůst průměrné doby úhrady pohledávek po splatnosti, který se 

absolutně zvýšil u všech tří zákaznických skupin. 

Další tabulky ukazují na tendence ve vývoji pohledávek po lhůtě splatnosti, které nebyly 

v daném roce uhrazeny po lhůtě splatnosti. Tyto pohledávky představují značný problém 

z hlediska toku hotovosti, protože může dojít k situaci, že dlužník pohledávky nebude 

schopen hradit vůbec a zařadí se do pohledávek nedobytných. 

Tabulka č. 3.7. Přehled pohledávek neuhrazených po lhůtě splatnosti rok 2009 
rok 2009 saldo po splat. A B C podíl 

sk.č.1 6 457 890,00 112 dní 34 10 0,29 

sk.č.2 4 123 876,00 98 dní 412 164 0,40 

sk.č.3 1 350 151,00 105 dní 287 156 0,54 

sk.č.4 0,00 0 dní 79 0 0 

sk.č.5 0,00 0 dní 28 0 0 

Celkem 11 931 917,00 x 840 330 0,39 

Pramen: podnikové materiály a vlastní výpočet 

 Z tabulky č. 3.6. vyplývá, že saldo pohledávek neuhrazených v roce 2009 zasahuje 

všechny tři zákaznické skupiny, kdy z celkového objemu neuhrazených pohledávek je 
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největší objem u sk.č.1, co se týká počtu odběratelů, tak největší je sk.č.2 a za ní následuje 

sk.č.3. 

Tabulka č. 3.8. Přehled pohledávek neuhrazených po lhůtě splatnosti rok 2010 
rok 2010 saldo po splat. A B C podíl 

sk.č.1 7 345 679,00 126 dní 26 9 0,35 

sk.č.2 3 169 789,00 115 dní 430 78 0,18 

sk.č.3 1 610 940,20 112 dní 242 126 0,52 

sk.č.4 0,00 0 dní 59 0 0 

sk.č.5 0,00 0 dní 23 0 0 

Celkem 12 126 408,20 x 780 213 0,27 

Pramen: podnikové materiály a vlastní výpočet 

 Z tabulky č. 3.7. je zřejmá tendence k nárůstu salda pohledávek po lhůtě splatnosti, 

prodloužení této lhůty z hlediska průměrného počtu dní ode dne splatnosti faktury, kdy 

jako pozitivní jev lze určit zmenšení absolutního počtu těchto odběratelů proti roku 2009 u 

všech sledovaných zákaznických skupin s tím, že největší počet dlužníků je u sk.č.3. 

Zmenšení počtu dlužníků je důležité z hlediska finanční náročnosti postupu při vymáhání 

pohledávek. 

 Z uvedené analýzy vyplývá, že mezi zásadní faktory, které ovlivňují způsob 

vymáhání pohledávek patří: 

1) Zařazení do příslušné zákaznické skupiny  

2) Stanovení lhůt splatnosti pro jednotlivé zákaznické skupiny 

3) Pravidelné monitorování pohledávek do lhůty splatnosti a po lhůtě splatnosti 

4) Pravidelné monitorování pohledávek po lhůtě splatnosti, které byli odběrateli 

uhrazeny, a to především z toho důvodu, zda nenarůstá průměrný počet dní úhrady 

pohledávek po lhůtě splatnosti. Nárůst průměrné doby úhrady pohledávek po lhůtě 

splatnosti negativně ovlivňuje reálný peněžní tok v podniku, což může vést 

k zajišťování hotovosti úvěrovým financováním. 

5) Pravidelné monitorování pohledávek po lhůtě splatnosti, které nebyly uhrazeny a 

skutečnost, že nebyly uhrazeny, může signalizovat přechodné, ale i trvalé problémy 

dlužícího odběratele. 

6) Obecně platí, čím je pohledávka po lhůtě splatnosti delší, tím lze předpokládat 

obtížnější a nákladnější způsob jejího vymáhání. 
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3.3  Způsoby vymáhání pohledávek u analyzované firmy 

 

V teoretické části práce jsou uvedeny ve Schématu č.2.1. Možnosti  vymáhání 

pohledávek v podnikatelské sféře. Schéma obsahuje mimosoudní vymáhání a soudní 

vymáhání pohledávek. 

Jak již bylo uvedeno v části 3.2. bakalářské práce, značný důraz se klade na osobní 

schůzky finančního (obchodního) ředitele s jednotlivými obchodníky a jednoznačně se ve 

firmě preferuje mimosoudní vymáhání pohledávek. 

Pro určení způsobu vymáhání v současné době se vychází z ústních pokynů finančního 

ředitele, který osobně rozhoduje, kterému odběrateli se zašle upomínka, který odběratel se 

osobně navštíví a projedná se s ním úhrada pohledávek a osobně rozhoduje i o předání 

podkladů pro externí advokátní kancelář. 

  Z předchozí analýzy vyplývá jeden podstatný pozitivní jev takto pojatého přístupu 

k vymáhání pohledávek a to je skutečnost, že v uvedeném období nedošlo k enormnímu 

nárůstu pohledávek neuhrazených po lhůtě splatnosti. Určitou zhoršující se situaci lze vidět 

z hlediska nárůstu průměrného počtu dní od data splatnosti a úhrady pohledávek a mírného 

nárůstu neuhrazených pohledávek. 

 V současné době u analyzované firmy nejsou stanoveny časové hranice, které by 

standardizovaly vymáhání pohledávek. Upomínky jsou zasílány různě, některým 

odběratelům až po 60 dnech po splatnosti, na některé neplatící odběratele se ihned podává 

žaloba, neboť se zjistí, že pohledávka je po lhůtě splatnosti i 100 dní a více, nemonitoruje 

se pravidelně insolvenční rejstřík apod. 

 Vymáhání pohledávek je třeba řešit jako proces, který má určité parametry, 

jejichž nastavení umožní standardizovat tento proces v dané firmě. 

 S ohledem na charakter daného odvětví, které je typické svou poměrně dlouhou 

dobou splatnosti faktur, je nutné tuto skutečnost zohledňovat i v časovém harmonogramu 

vymáhání pohledávek. 

 Rovněž je u firmy i omezená možnost zajišťování pohledávek, zajišťování 

pohledávek zástavou nemovitosti se neprovádí vůbec, zajišťování pohledávek movitými 
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věcmi se rovněž neprovádí. Jako zajišťovací instrument se občas používá bianco směnka, 

která se většinou aplikuje u zákazníků sk.č.3. 

Tabulka č. 3.9. Přehled pohledávek zajištěných směnkami 
  výkony směnky počet 

rok 2009 12 126 000,00 1 340 225,00 4 

rok 2010 14 678 000,00 1 324 245,00 3 

Pramen: podnikové materiály 

 Jak vyplývá z tabulky, jištění směnkou je vzhledem k počtu odběratelů 

zanedbatelné i z hlediska absolutního objemu takto zajištěných pohledávek. Směnka je 

vystavovaná jako směnka  vlastní bianco, kdy na směnce není uvedeno datum splatnosti 

ani částka, kterou by měl dlužník hradit, směnky jsou avalované fyzickými osobami a 

všechny směnky jsou vystavené na společnosti s ručením omezeným. Pro sk.č.1 a sk.č.2 se 

prakticky neaplikují. Osobně se domnívám, že jištění směnkou může působit jako vhodný 

psychologický efekt, aby dlužník uhradil své pohledávky a má prokazatelnou výhodu 

v insolvenčním řízení, kdy lze přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení a současně 

žalovat avalistu jako fyzickou osobu s rodným číslem na směnečný platební rozkaz.  

 Evidence písemných upomínek je zajišťována na obchodním úseku a zakládána 

do dokumentace odběratelů.  

 Sjednávání odkladu splatnosti se nevyužívá, rozšířena je forma splátkového 

kalendáře, který zároveň obsahuje uznání dluhu co do výše a důvodu. 

Tabulka č. 3.10. Přehled pohledávek zajištěných splátkovým kalendářem za období 

2009 – 2010 
  2009 2010 2009 2010 

sk.č.1 4 234 567,00 4 879 656,00 8 odb. 9 odb. 

sk.č.2 1 868 342,00 2 123 456,00 12 odb. 31 odb. 

sk.č.3 562 765,00 1 234 182,00 6 odb. 18 odb. 

Celkem 6 665 674,00 8 237 294,00 26 odb. 58 odb. 

Pramen: podnikové materiály a vlastní zpracování a zdroj pro graf 

 Z uvedené tabulky vyplývá, že v roce 2010 došlo k nárůstu objemu pohledávek po 

lhůtě splatnosti, které se řeší prostřednictvím splátkového kalendáře. Splátkový kalendář 

zajišťuje příslušný obchodník včetně podpisu odběratele a ukládá se do obchodní 

dokumentace k danému odběrateli na obchodním úseku. Jak je zřejmé z tabulky, v roce 

2010 stoupl počet odběratelů proti roku 2009, kteří podepsali splátkový kalendář. 
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Graf č. 3.4. Přehled pohledávek zajištěných splátkovým kalendářem 
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Jak je patrno z grafu, v roce 2010 se zvýšil absolutně objem pohledávek, které jsou 

zajištěny splátkovým kalendářem. 

Telefonické urgence se nikde do dokumentace odběratele nezaznamenávají, takže 

nelze zjistit u jednotlivých obchodníků jejich četnost podle jednotlivých skupin zákazníků. 

Rovněž se nevedou písemné záznamy o osobních jednáních s výjimkou těch, na 

kterých je podepsána směnka nebo splátkový kalendář, není evidována četnost osobních 

návštěv u odběratelů. 

Zápočty zajišťuje finanční úsek ve spolupráci se zásobováním a příslušným 

obchodníkem, aby byl informován o tom, že nemá urgovat platbu u odběratele. 

Přehled provedených jednostranných zápočtů a dohodou je uveden v následující tabulce. 

Vzhledem k tomu, že jednostranné zápočty jsou spíše ojedinělé, bude se brát hodnocení 

jako celkem provedené zápočty za uvedené období. 

Tabulka č. 3.11. Přehled pohledávek uhrazených zápočty v období  2009 – 2010 
  2009 2010 2009 2010 

výkony (v tis.Kč) 92 124 87 191 počet záp. počet záp. 

sk.č.1 14 232 13 263 9 12 

sk.č.2 9 876 11 234 25 29 

sk.č.3 1 265 2 134 7 14 

Celkem 25 373 26 631 41 55

podíl na výk. 0,28 0,31   

Pramen: podnikové materiály a vlastní zpracování. 

Zápočet neznamená přímou formu vymáhání, zápočty si snižuje analyzovaný 

podnik své závazky, aniž by docházelo k úhradě jeho pohledávek, tedy do firmy hotové 

peněžní prostředky neplynou, ale zároveň z firmy neodcházejí. Pravidelné provádění 
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zápočtu s odběrateli snižuje objem pohledávek, které by se mohly dostat do skupiny 

pohledávek po lhůtě splatnosti a zároveň se snižují i závazky analyzované firmy, které by 

se také mohly dostat do kategorie závazky po splatnosti.  

Vymáhání pohledávek třetí osobou na základě mandátní smlouvy analyzovaná 

obchodní firma jako vymáhací praktiku nepoužívá.  

Cese nebo-li prodej pohledávky je naopak preferován v případě, kdy se 

pohledávka dostane do kategorie nedobytných pohledávek a upřednostňuje se u zák.sk.3 

případně zák.sk.2 a mimořádně u zák.sk.1. O prodeji pohledávky rozhoduje finanční 

(obchodní) ředitel po odsouhlašení prodeje jednatelem analyzované firmy. Jedná se 

především o výši skonta, o kterou je třeba snížit nominální hodnotu prodávané pohledávky. 

K takto postupované pohledávce se vždy vyčíslí úroky z prodlení a prodají se včetně jistiny 

pohledávky. Následující tabulka vyjadřuje objemy prodejů pohledávek za sledované 

období 2009 – 2010 včetně jednotlivých skont a úroků z prodlení podle zákaznických 

skupin. K cesi pohledávek se většinou přistupuje u menších pohledávek, kdy náklady na 

jejich vymáhání by byly často vyšší než její výnos anebo v případě, že je zřejmé, že 

odběratel již nebude s analyzovanou firmou v budoucnosti spolupracovat. Úhrada smluvní 

ceny za postoupenou pohledávku je požadována v den podpisu smlouvy o postoupení 

pohledávky, splátkový kalendář nebo odklad splatnosti kupní ceny je zakázán. 

Tabulka č. 3.12. Přehled pohledávek cedovaných za úplatu na nového věřitele 

v období 2009 – 2010 
  nominální hod. přísl. pohled.celkem skonto uhrazeno 

sk.č.1 1 267 890,00 79 304,00 1 347 194,00 0,45 740 956,70 

sk.č.2 2 365 389,00 164 118,00 2 365 389,00 0,5 1 182 694,50 

sk.č.3 1 876 445,00 101 906,40 1 978 351,40 0,35 1 285 928,40 

Celkem 5 509 724,00 345 328,40 5 690 934,40   3 209 579,60 

Výtěžnost v %     100%   56,40% 

Pramen: podnikové materiály a vlastní zpracování. 

Jak je zřejmé z předložené tabulky, průměrná výtěžnost postoupených pohledávek 

v období 2009 – 2010 byla 56,40%, počítáno z nominální hodnoty pohledávky navýšené o 

úroky z prodlení. Pokud by se pohledávky vymáhaly soudní cestou, tak by náklady na 

řízení představovaly poměrně vysoké částky. Z tohoto důvodu se v letech 2009 – 2010 

upřednostňovaly prodeje pohledávek před jejich vymáháním externí advokátní kanceláři. 
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Soudní vymáhání pohledávek považuje vedení společnosti za poměrně málo 

efektivní, společnost používá ve smlouvách rozhodčí doložku, takže pro skupiny zákazníků 

1 až 2 připadá v úvahu v podstatě rozhodčí řízení, skupina zákazníků č. 3 vzhledem 

k tomu, že pracuje i s objednávkami, může být žalovaná u místně příslušného soudu. 

Přehled žalovaných pohledávek ukazuje následující tabulka. V tabulce jsou uvedeny pouze 

žaloby za uvedené období, žaloby podané v období před rokem 2009 a 2010 nejsou 

v tabulce uvedeny. Za žalované pohledávky se považují pohledávky žalované u místně 

příslušného soudu nebo rozhodčího orgánu. 

Tabulka č. 3.13. Přehled  žalovaných pohledávek za období 2009-2010 
  2009 2010 2009 2010 

sk.č.1 1 834 2 340 2 2 

sk.č.2 1 652 1 834 5 4 

sk.č.3 438 624 3 3 

Celkem 3 924 4 798 10 9 

Pramen: podnikové materiály a vlastní zpracování. 

Z tabulky vyplývá, že celkově bylo zažalováno v roce 2009 celkem 10 dlužníků, 

v roce 2010 celkem 9 dlužníků a celková výše zažalovaných pohledávek činila za 

sledované období částku 8 722 tis. Kč. Dle interních informací nejsou řízení ukončena. 

Žádný z dlužníků dosud své závazky neuhradil. Na základě uvedené skutečnosti by stálo za 

úvahu v budoucím období zvažovat podání věřitelského insolvenčního návrhu, neboť od 

určité částky vychází podání insolvenčního věřitelského návrhu „levněji“ než žaloba. Ve 

sledovaném období firma nepodala ani jeden věřitelský insolvenční návrh. 

Tabulka č. 3.14. Přehled  pohledávek přihlášených do insolvenčního řízení a likvidace 

za období 2009-2010 
  2009 2010 2009 2010 

sk.č.1 980 1 347 1 2 

sk.č.2 468 1 346 1 2 

sk.č.3 387 718 2 3 

Celkem 1 835 3 411 4 7 

 Z tabulky vyplývá nárůst přihlášek pohledávek do insolvenčního řízení za 

sledované období. V roce 2009 se jednalo o objem 1 835 tis. Kč a byly podány 4 přihlášky, 

v roce 2010 se již jednalo o objem 3 411 tis.Kč a bylo podáno 7 přihlášek pohledávek. 

Všechny přihlášené pohledávky byly v přezkumném řízení uznány v plné výši. Přihlášky 

pohledávek podává k příslušnému soudu externí advokátní kancelář. 



                             Pavlína Obdržálková: Vymáhání pohledávek 

2011  27 

4 Vyhodnocení analýzy 

 

Z provedené analýzy za období 2009 - 2010 vyplývá následující vyhodnocení: 

1) Výkony  analyzované firmy  poklesly v roce 2010 o 4 933 tis. Kč proti roku 2009 a 

dosáhly výše 87 191 tis. Kč proti roku 2009. Kdy byly ve výši 92 124 tis. Kč. 

2) V bakalářské práci byli odběratelé analyzované firmy rozděleni do pěti 

zákaznických skupin. Největší podíl z hlediska celkového obratu má zákaznická 

skupina č. 1, která byla označena jako VIP odběratelé, v roce 2010 představovala 

tato skupina 45%  z celkového objemu výkonů. Firma dodává na fakturu z pěti 

zákaznických skupin  třem zákaznickým skupinám, zbylé dvě zákaznické skupiny ( 

sk.č.4 a 5) odebírají výhradně za hotovost. Riziko neplacení pohledávek je tedy u 

prvních třech zákaznických skupin (VIP, pravidelní odběratelé a nahodilí 

odběratelé). 

3) Analýza pohledávek byla zaměřena na analýzu pohledávek z hlediska jejich 

splatnosti, a to ve lhůtě splatnosti a po lhůtě splatnosti.  Bylo zjištěno, že v roce 

2009 bylo z celkového objemu výkonů uhrazeno ve lhůtě splatnosti nebo 

v hotovosti 60,64% z celkových výkonů, v roce 2010 to bylo 56,42% z celkových 

výkonů. V roce 2009 bylo po splatnosti uhrazeno celkem 13 038 tis. Kč, v roce 

2010 se jednalo o částku 10 994 tis.Kč, varující je, že v průměru narostla průměrná 

doba úhrady pohledávek po lhůt splatnosti v roce 2010 proti roku 2009. Saldo po 

splatnosti, které nebylo uhrazeno, činilo v roce 2009 částku cca 11 931 tis. Kč, 

v roce 2010 to byla částka ve výši cca 12 126 tis. Kč, tedy došlo k mírnému nárůstu 

celkového objemu neuhrazených pohledávek po lhůtě splatnosti. 

Z hlediska způsobů vymáhání pohledávek byly analyzované následující způsoby: 

1) Přehled pohledávek, které byly zajištěny směnkami, kdy se ukázalo toto zajištění 

jako zanedbatelné. 

2) Nejsou vedeny záznamy o telefonických hovorech s odběrateli ani osobní návštěvy. 

3) Jsou evidovány písemné upomínky u jednotlivých odběratelů v jejich obchodní 

dokumentaci. Nejsou pevně stanoveny časové parametry pro jejich zasílání a není 

standardizován jejich obsah. 
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4) Sjednávání odkladu splatnosti se nevyužívá, naopak se používá forma splátkového 

kalendáře Celkově se za rok 2009 jednalo o splátkové kalendáře pro 26 odběratelů 

v objemu 6 665 674.- Kč, v roce 2010 to bylo 58 odběratelů s celkovým objemem 

8 237 294,- Kč. Jak je zřejmé, došlo ke zhoršení platební morálky u odběratelů 

zejména ve sk.č.2 a 3. 

5) Rovněž firma používá zápočty. Celkem bylo v roce 2009 uhrazeno zápočty 25 373 

tis. Kč pohledávek, v roce 2010 to bylo 26 631 tis. Kč, tedy došlo k mírnému 

nárůstu. 

6) Vymáhání pohledávek třetí osobou na základě mandátní smlouvy se nepoužívá, 

používá se cese pohledávek, kdy v roce 2009-2010 byl cedován objem včetně 

příslušenství o objemu 5 690 934,- Kč v kupní ceně 3 209 579,60 Kč, což bylo 

56,40% z nominální hodnoty cedovaných pohledávek. 

7) Žaloby činily v roce 2009 celkem objem 3 924 tis. Kč, v roce 2010 se jednalo o 

objem 4 798 tis. Kč.  

8) Do insolvenčního řízení byly přihlášeny pohledávky čtyřech dlužníků v celkovém 

objemu 1 835 tis. Kč, v roce 2010 to bylo sedm dlužníků a objem ve výši 3 411 tis. 

Kč. Pohledávky byly přihlášeny včetně příslušenství a všechny byly přezkoumány 

v přihlášené výši. 

Pozitivním jevem ve společnosti je skutečnost, že firma neměla ve sledovaném období 

ve svém pohledávkovém portfoliu žádné pohledávky promlčené. V uvedeném období 

rovněž nedošlo u pohledávek ve sledovaném období k nařízení exekuce. 

Z uvedeného vyplývá, že proces vymáhání pohledávek je ve firmě vcelku stabilizovaný.  

Z provedené analýzy vyplývají následující opatření: 

1) Ponechat monitoring pohledávek z hlediska jejich splatnosti do lhůty splatnosti po 

jednotlivých týdnech jako doposud. 

2) U pohledávek po lhůtě splatnosti monitorovat pohledávky následovně: 

# Pohledávky po lhůtě splatnosti 3 dny – telefonický kontakt, provést 

záznam do obchodní dokumentace u obchodníka, přesně kdo byl 

kontaktován, jaké proběhlo ze strany dlužníka sdělení, telefonický kontakt 

opakovat podle odpovědi dlužníka do 2 týdnů, minimálně jednou. 
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# Pohledávky po lhůtě splatnosti 2 týdny – písemná upomínka č.1, ve které 

bude uvedeno formální upomenutí a žádost o urychlené uhrazení 

pohledávek po lhůtě splatnosti. 

# Pohledávky po lhůtě splatnosti 31 den – ukončení všech dodávek a 

fakturací s odloženou splatností, písemná upomínka č. 2, ve které bude 

uvedeno, že pokud nebudou závazky uhrazeny do 10 dnů po obdržení této 

upomínky, bude společnost uvažovat o postoupení pohledávek nebo o 

insolvenčním návrhu věřitelském s tím, že je možno uzavřít splátkový 

kalendář, ať dlužník navrhne způsob zajištění pohledávek nebo ať přistoupí 

k sepsání notářského zápisu nebo exekutorského zápisu na vlastní náklady u 

ostravského notáře nebo exekutora. 

# Pohledávky po lhůtě splatnosti od 32 dnů do 60 dnů – prodej 

pohledávky, insolvenční návrh u částek nad 150 tis.Kč, u nižších částek do 

150 tis. Kč, rozhodčí řízení. To znamená ve všech smlouvách uvádět 

rozhodčí doložku, pokud bude prodej realizován na objednávku, při 

potvrzení objednávky musí klient souhlasit s rozhodčí doložkou. 

3) Povinností obchodníků bude pravidelně monitorovat své odběratele po lhůtě 

splatnosti na insolvenčním rejstříku.  

4) Spolupracovat i nadále s advokátní kanceláři, zejména při podávání přihlášek 

pohledávek do insolvenčního řízení a při podávání insolvenčních věřitelských 

návrhů.  
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5 Závěr 

 

Cílem bakalářské práce bylo provést analýzu vymáhání pohledávek ve vybrané 

firmě. 

V teoretické části práce bylo provedeno členění pohledávek a jejich promlčení, 

jejich oceňování, prevence vzniku nedobytných pohledávek, zajištění pohledávek po lhůtě 

splatnosti mimosoudní cestou a vymáhání pohledávek soudní cestou. 

Praktická část práce se zaměřila na stručnou charakteristiku vybrané 

anonymizované stavební firmy, která se zabývá výrobou cementového zboží, konkrétně 

betonových směsí.  Analýza pohledávek byla provedena za období let 2009 – 2010. Bylo 

zjištěno, že výkony obchodní firmy v roce 2010 mírně poklesly, náklady firmy rovněž a 

zisk se také snížil. Z tohoto důvodu by se měla obchodní firma důsledně zabývat 

vymáháním svých pohledávek po lhůtě splatnosti. Údaje byly zjišťovány z interních 

materiálů firmy, především z účetnictví, z obchodního a finančního úseku. Analýza 

pohledávek se zaměřila na analýzy pohledávek z hlediska splátkového kalendáře, směnek, 

zápočtů, zajištění dluhu, vymáhání pohledávek třetí osobou na základě mandátní smlouvy, 

cesí, žalob, insolvenčních návrhů, notářských a exekutorských zápisů.  

Vyhodnocení analýz potvrdilo, že vymáhání pohledávek se vedení společnosti 

věnuje, určitý nesystémový přístup lze spatřit doposud v tom, že chybí pevně stanovené 

hranice pro zasílání písemných upomínek, které by měly být standardizovány v tom 

smyslu, že text upomínky č. 1 a 2 by byl pro všechny dlužníky stejný, pouze by se měnilo 

datum vystavení upomínek, adresa dlužníka a výše celkového dluhu, který by byl 

specifikován jednotlivými fakturami včetně variabilního symbolu, datem vystavení, datem 

splatnosti, vyčíslením počtu dnů po splatnosti a úrokem z prodlení. Výjimky z obesílání 

upomínek by určoval obchodní ředitel případně ředitel společnosti, a to z důvodu 

zvláštních zákaznických preferencí. 

Rovněž by měla společnost uvažovat o vymáhání pohledávek formou podání 

věřitelského insolvenčního návrhu, a to v případě, že náklady na soudní řízení případně 

rozhodčí řízení by přesáhly částku 50 000,- Kč (viz Příloha č.8).  
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Pozitivním jevem ve společnosti je skutečnost, že firma nemá pohledávky 

promlčené, a to díky péči, kterou věnuje pohledávkám po lhůtě splatnosti. Z hlediska 

prevence vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti by se měla firma věnovat pravidelnému 

monitoringu jak stávajících odběratelů, tak i potencionálních odběratelů, návrh tzv. 

monitoringového listu je uveden v Příloze č. 7. Monitoring by provádělo obchodní 

oddělení – asistentka, která by pak finančnímu řediteli předkládala jednotlivé listy ke 

schválení z hlediska odložené splatnosti. Cíl bakalářské práce byl splněn.  
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Příloha č. 1  pramen:  2011 [ cit 2011-04-16].Dostupné na WWW.‹ http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/sta_cr› tab.č.14 
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Index stavební produkce 
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Construction production index 
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sezónně neočištěné (Non-adjusted) trend sezónně očištěné (S.A.) 



Příloha č. 2    pramen:  2011 [ cit 2011-04-14].Dostupné na WWW.‹ http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/bvz_cr › tab č. 12 upravena autorem BP 

!

Vývoj stavebních zakázek 
stavební podniky nad 50 zaměstnanců 

Long-term trend of construction orders 
Construction enterprises 50+ employees 

              

Index (stejné 

období 
předchozího 
roku = 100) 

              

Index 
(Corresponding 

period of 

previous year = 
100) 

Období 
Period 

Nové zakázky v tuzemsku 
New orders in the CR 

Stav ke konci období 
Value at end of period 

celkem 
Total 

pozemní 

stavitelství 
Building 

construction 

inženýrské 

stavitelství 
Civil 

engineering 

celkem 
Total 

tuzemsko 

in the CR zahraničí 
Abroad veřejné 

Public 
soukromé 

Private 

v mil. Kč 
CZK 

mill. 

index 
Index 

v mil. Kč 
CZK 

mill. 

index 
Index 

v mil. 
Kč 

CZK 

mill. 

index 
Index 

v mil. Kč 
CZK mill. 

index 
Index 

v mil. Kč 
CZK 

mill. 

index 
Index 

v mil. 
Kč 

CZK 

mill. 

index 
Index 

v mil. 
Kč 

CZK 

mill. 

index 
Index 

Celkem rok 2008 249 616 1,0 118 277 1,0 131 339 1,0 849 175 1,0 556 319 1,0 247 296 1,0 45 560 1,0 

Celkem rok 2009 184 298 73,8 76 584 64,7 107 714 82,5 772 715 0,9 538 437 1,0 178 808 0,7 54 779 1,2 

Celkem rok 2010 196 319 106,5 82 429 107,6 113 890 105,7 653 715 0,85 399 079 0,74 180 521 1,01 74 115 1,353 

!

!

!

!

!



Příloha č. 3   pramen: interní materiál obchodní firmy a vlastní zpracování 

 

     Organizační schéma analyzované společnosti 
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Příloha č. 4     pramen: vlastní zpracování podle interních materiálů podniku 

Datum: 31.12.2010 

   
Strana: 1/1 

Obchodník - celá firma 

     

Saldo faktur vydaných podle odběratelů za rok 2010 

Upraveno pro 

potřeby 

bakalářské 

práce 

  Odběratel Brutto Zaplac. ve lhůtě Zaplac. po splat. Saldo ve lhůtě Saldo po splat. 

ABC 2 269 941,00 0,00 2 105 103,70 0,00 164 837,30 

CDE 3 335 090,00 -18 208,00 1 040 575,10 0,00 2 312 722,90 

EFG 38 985,00 0,00 0,00 0,00 38 985,00 

GHCH 26 841 529,00 25 220 479,00 1 621 050,00 0,00 0,00 

CHIJ 5 975 204,00 5 975 204,00 0,00 0,00 0,00 

JKL 147 600,00 0,00 147 600,00 0,00 0,00 

LMN 127 602,00 0,00 25 594,00 102 008,00 0,00 

NOP 3 284 101,00 2 498 797,00 0,00 619 728,00 165 576,00 

PQR 395 764,00 0,00 362 506,00 0,00 33 258,00 

RST 7 567 975,00 7 567 975,00 0,00 0,00 0,00 

TUV 108 483,00 0,00 17 512,00 36 739,00 54 232,00 

VWZ 270 153,00 0,00 -822,00 31 646,00 239 329,00 

CAB 18 553,00 0,00 -35 272,00 3 800,00 50 025,00 

EDC 24 990,00 0,00 24 990,00 0,00 0,00 

GFE 5 487 401,00 2 150 300,00 1 801 600,00 0,00 1 535 501,00 

JICH 35 700,00 35 700,00 0,00 0,00 0,00 

NML 302 421,00 302 421,00 0,00 0,00 0,00 

PON 4 744 033,00 473 857,00 3 828 504,00 0,00 441 672,00 

RQP 5 428 384,00 946 972,00 0,00 2 326 959,00 2 154 453,00 

PRQ 4 518 423,00       4 518 423,00 

TSR 352 540,00 299 203,00 53 337,00 0,00 0,00 

VUT 2 007,00 0,00 2 007,00 0,00 0,00 

ZWV 15 721 346,00 3 745 033,00 0,00 11 560 199,00 416 114,00 

GML 192 775,00 0,00 0,00 191 495,00 1 280,00 

Celkem: 87 191 000,00 49 197 733,00 10 994 284,80 14 872 574,00 12 126 408,20 



Příloha č. 5      pramen: vlastní zpracování podle interních materiálů podniku  

 

Datum: 31.12.2010 

  
Strana: 1/1 

   Obchodník: A 

 

ve lhůtě po lhůtě

 

neuhraz.

   

 

Saldo faktur vydaných 

podle zákazníka 

      

ABC 2 269 941,00 0,00 2 105 103,70 0,00 164 837,30 

1.řádek 

Přílohy č.4 

  

        číslo faktury datum vystavení datum splatnosti částka dat. zaplac. částka neuhrazeno počet dnů po splat. úrok z prodl. 

2010000234 23.3.2010 23.5.2010 564 000,00 22.6.2010 564 000,00 0,00 30 3 708,90 

2010000463 24.4.2010 24.6.2010 686 000,00 28.8.2010 686 000,00 0,00 65 9 496,00 

2010000587 8.7.2010 8.9.2010 1 019 941,00 27.10.2010 855 103,70   111 20 153,60 

2010000587   8.9.2010   

 

  164 837,30 176 6 160,00 

Celkem zákazník ABC         164 837,30 39 518,50

 

             

             Částečná úhrada faktury po splatnosti 

Počet dnů po splatnosti jak u dlužné, již  zaplacené částky, tak u dlužné, 

nezaplacené částky k datu 31.12.2010 

 

 

 

 

 



Příloha č. 6         pramen: vlastní zpracování podle interních materiálů podniku 

Saldo vydaných faktur podle jednotlivých obchodníků za období 2009 – 2010 absolutně 
  z hlediska zaplacených pohledávek 

 
rok 

2009 

     
  Brutto zapl.ve lhůtě zapl.po splat. saldo ve lhůtě saldo po spl. 

A 22 343 815,00 18 324 542,00 1 212 345,00 1 706 003,00 1 100 925,00 

B 16 728 534,00 13 567 891,00 1 237 897,00 1 872 344,00 50 402,00 

C 7 624 567,00 1 234 567,00 3 241 678,00 1 650 340,00 1 497 982,00 

D 18 834 567,00 5 125 678,00 2 345 897,00 3 186 325,00 8 176 667,00 

E 22 789 632,00 17 123 678,00 3 124 586,00 2 345 004,00 196 364,00 

F 3 803 012,00 454 672,00 1 876 432,00 562 331,00 909 577,00 

celkem 92 124 127,00 55 831 028,00 13 038 835,00 11 322 347,00 11 931 917,00 

 

rok 2010 

      Brutto zapl.ve lhůtě zapl.po splat. saldo ve lhůtě saldo po spl. 

A 26 841 529,00 25 220 479,00 1 621 050,00 0,00 0,00 

B 17 498 246,00 16 041 976,00 535 700,00 0,00 920 570,00 

C 5 065 745,00 299 203,00 53 337,00 0,00 4 713 205,00 

D 16 420 118,00 3 909 250,00 5 636 512,00 2 395 344,00 4 479 012,00 

E 15 721 346,00 3 708 617,00 0,00 11 560 199,00 452 530,00 

F 5 644 016,00 18 208,00 3 147 685,80 917 031,00 1 561 091,20 

celkem 87 191 000,00 49 197 733,00 10 994 284,80 14 872 574,00 12 126 408,20 

 

 

 

 



Příloha č. 7 Monitoring obchodního partnera:  

 

Český úřad katastrální a zeměměřičský 
 

 
 

Dostupné na: http://www.czo.cz / 

 

Databáze CERD 

 
 

http://www.centralniregistrdluzniku.cz/ 



 

Databáze Burza pohledávek: 

 

 
 

dostupné: http://www.bpx.cz/burza-pohledavek/ 

 

 
 

dostupné: http://www.e-pohledavky.cz/ 

 

 

 



 

Prodej a nákup pohledávek: 

 

 
 

dostupné: http://www.horizont-finance.com/finance/pohledavky.asp 

 

Prověření obchodního partnera v obchodním rejstříku podle IČ: 

 
 

dostupné: 

http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchSu

bject 



 

Monitoring insolvenčního rejstříku pro právnické osoby, OSVČ a občany 
 

 
 

Dostupné na: https://isir.justice.cz/isir/common/index.do 

 

Monitoring OSVČ 

 
 

Dostupné na: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz 

 
 

 
Monitoringový list odběratele:  



  

   

Obchodní firma:  

OSVČ:  

IČ:  

sídlo:   

dle obchodního rejstříku:   

www.justice.cz   

dle živnostenského rejstříku:   

www.mfcr.cz - ARES   

vlastník budovy: dle registru cuzk, tisk   

www.cuzk.cz   

výkazy ve sbírce listin: ANO tisk  NE zatrhnout   

zákazník od:   

obraty celkem za období:   

platební morálka :    

1. Výborná žádné posplatné pohledávky   

2. Velmi dobrá průměr po splatnosti do 31 dnů   

3. Problematická průměr po splatnosti 32 – 60 dnů   

4. nevyhovující platba v hotovosti    

5. nevyhovující  žádný odběr než doplatí dluh   

    

prověření na vybraných stránkách   

povinné: www.bpx.cz - výsledek   

povinné: CERD   

               Solus   

monitoring insolvenčního rejstříku:   

1. Není evidován:   

2. Je evidován:   

2.1. Insolvenční žízení : ukončená věc - popsat   

2.1. Insolvenční žízení : probíhá stav:   

    

    

monitoring webových stránek odběratele:   

1. Webové stránky aktuální:   

2. Webové stránky neaktuální:   

Jméno a příjmení statutárního orgánu:   

bydliště statutárního orgánu:   

    

vlastník budovy: dle registru cuzk, tisk   

    

ověření konktaktů: mobil,    

    

požadovaná výše úvěrového limitu:   

    

doporučeno: ANO, NE komentář   

    

Navrhl: odpovědný pracovník za monitoring   

Datum:   

Schválil: zodpovědný pracovník za úvěrový limit   

(odložená splatnost pohledávky)   

Datum:   

   

   



Příloha č. 8 

A) Náklady soudního řízení 

Soudní řízení je vždy spojeno s výdaji různé povahy, o kterých musí o nich být vždy v rámci 
řízení rovněž rozhodnuto. Jde o náklady, které vznikají přímo účastníkům řízení (soudní 
poplatek, hotové výdaje, ztráta na výdělku, odměna advokáta, atd.). Mimo to vznikají náklady 
řízení i dalším osobám zúčastněným na řízení (svědkovi, znalci, tlumočníkovi), a státu (zejm. 
jde o náklady důkazů). 

Druhy: 
a) Hotové výdaje účastníků a jejich zástupců včetně soudního poplatku odváděného státu a 
kromě toho i jejich ušlý výdělek a náklady vzniklé prováděním důkazů (např. svědečné, 
znalečné, aj.). Hotovými výdaji jsou např. poštovné, jízdné, stravné, nocležné. Účastník řízení 
může být v řízení zastoupen. Zpravidla je rozeznáváno zastoupení zákonné (např. rodičem), 
zastoupení na základě plné moci ( např. advokátem nebo obecným zmocněncem) a zastoupení 
na základě rozhodnutí (tzv. opatrovníkem ad hoc). 

b) Odměna notáře za úkony, které provádí jako soudní komisař (v řízení o dědictví), jakož i 
odměna správce dědictví a hotové výdaje, které jim v souvislosti s touto činností vzniknou. 

c) Odměna za zastupování, která patří k nákladům řízení, jen je-li zástupcem advokát nebo 
notář v rozsahu svého oprávnění. Odměna advokáta je upravena zvláštním předpisem, tzv. 
advokátní tarif. Advokátní tarif rozlišuje smluvní a mimosmluvní odměnu advokáta. 
Mimosmluvní odměna advokáta přichází v úvahu tehdy, jestliže mezi advokátem a jeho 
klientem není jiná dohoda o odměně za poskytování právních služeb. Vyplývá přímo z 
advokátního tarifu a je zásadně stanovena sazbou za úkony právní služby v závislosti na tzv. 
tarifní hodnotě. Tarifní hodnota se vypočte podle toho, zda předmětem právní pomoci je 
peněžité či nepeněžité plnění, věc nebo právo.Advokát může být účastníku řízení ustanoven i 
soudem v souvislosti s individuálním osvobozením od soudních poplatků. 

Právní úprava rozlišuje placení nákladů řízení a hrazení nákladů řízení. 

Každý účastník je povinen až do rozhodnutí ve věci samé zatímně (průběžně) platit náklady, 
které jsou spojeny s jeho procesními úkony nebo s úkony, které nařídil soud sám v jeho 
zájmu. 

Na zmíněnou povinnost platit náklady navazuje povinnost hradit náklady. Při této povinnosti 
se určuje, kdo náklady nakonec zaplatí. Povinnost hradit náklady řízení znamená soudním 
rozhodnutím uloženou povinnost nahradit jinému (zejm. účastníkovi, příp. státu) náklady 
řízení, které platil. Rozhodování o náhradě nákladů řízení je vázáno buď na úspěch ve věci, na 
okolnost, zda by ty které náklady vznikly, nebýt konkrétního zavinění bez ohledu na výsledek 
řízení, aj.Právo na náhradu nákladů bude přiznáno účastníkovi, který měl ve věci plný úspěch 
a povinnost hradit náklady bude mít potom ten účastník, který ve věci neuspěl. Rozhodnutí 
však může vyznít i tak, že úspěch a neúspěch je na obou procesních stranách přibližně stejný. 
Soud pak v těchto případech rozhodne tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu 
nákladů řízení. 

Pramen: http://bpp.iure.cz/naklady_rizeni.html 



B) Pravidla o nákladech rozhodčího řízení 
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Náklady řízení tvoří:  
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Za projednávání sporu vybírá rozhodce poplatek podle hodnoty předmětu sporu. Poplatek je 

splatný při podání žaloby nebo na výzvu rozhodce ve lhůtě jím stanovené. Není-li poplatek 

zaplacen ani v dodatečné lhůtě, kterou rozhodce stanoví, řízení se zastaví. Na tuto skutečnost 

musí být žalobce ve výzvě upozorněn. Poplatek za řízení se zvyšuje o daň z přidané hodnoty v 

zákonné výši. Rozhodce je povinen vystavit žalobci daňový doklad.  
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(1) V případě, že věc nebude možno rozhodnout v rámci písemného řízení nebo v rámci 

jednání nařízeného do sídla rozhodce anebo vyžádá-li si řízení obstarání znaleckého posudku, 

dožádání soudu, apod., jsou procesní strany povinny hradit vzniklé hotové výdaje rozhodce. K 

úhradě těchto nákladů jsou strany povinny složit přiměřenou zálohu ve lhůtě stanovené 

rozhodcem. Tato povinnost může být uložena i jedné straně, a to i opakovaně. Do složení 

těchto záloh nemusí rozhodce v řízení pokračovat.  

(2) Výdajem strany jsou veškeré účelně vynaložené náklady spojené s prosazováním nebo 

bráněním práva, zejména náklady spojené s právním zastoupením. 
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(1) Strana, která měla ve věci plný úspěch má právo na náhradu nákladů řízení od druhé 

procesní strany. Dosáhla-li strana úspěchu pouze částečného, má právo na náhradu nákladů 
řízení v poměru, v jakém dosáhla úspěchu. Zavinila-li některá ze stran, že řízení muselo být 

zastaveno, je povinna nahradit druhé procesní straně náklady řízení. Byla-li strana zastoupena 

advokátem, použije se pro určení rozsahu náhrady nákladů řízení zejména předpis upravující 

paušální sazbu výše odměny za zastupování advokátem. 

  

(2) O náhradě hotových výdajů se rozhoduje v rozhodčím nálezu nebo v usnesení o zastavení 

řízení dle poměru úspěchu ve sporu. 
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(1) Poplatek za řízení se platí na účet rozhodce. 

(2) Poplatky se pokládají za zaplacené okamžikem připsání na účet rozhodce.  
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Vezme-li žalobce již podanou žalobu zpět dříve, než rozhodce spor rozhodne, bude mu vrácen 
poplatek.  
Účastník však nemá nárok na vrácení zálohy na výdaje rozhodce, pokud již došlo k provedení 
nebo opatření důkazu nebo k dalším činnostem a úkonům, na které byla záloha poskytnuta. 
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(1) Základem poplatku za řízení je cena předmětu řízení.  

(2) Poplatek za podání žaloby činí 4 % ze základu poplatku, nejméně 600,- Kč. Je-li 
předmětem řízení opětující se plnění, je základem poplatku cena odpovídající součtu všech 
opětujících se plnění. Jde-li o plnění na dobu neurčitou nebo za dobu delší než 5 let, považuje 
se za základ poplatku pětinásobek ceny ročního plnění.   

(3) Nelze-li stanovit základ poplatku podle předchozího ustanovení, činí poplatek 10 000,– 
Kč.  

(4) Je-li v žalobě uplatněno více nároků z jednoho nebo z různých závazkových vztahů, je 
základem procentního poplatku cena každého jednotlivého nároku tak, jakoby šlo o 
samostatně podanou žalobu a poplatek je součtem výše všech poplatků jednotlivých 
uplatněných nároků. V případě uplatnění peněžité pohledávky a smluvní pokuty či smluvního 
úroku z prodlení vážící se k prodlení dlužníka s vrácením dluhu se základem pro výpočet 
rozhodčího poplatku stává součet těchto peněžitých pohledávek ve výši existující ke dni 
podání žaloby. 

(5) Základ poplatku se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru.  

(6) Rozšíří-li se po podání žaloby předmět řízení, je žalobce povinen poplatek doplatit. 

http://www.iudicium.cz/naklady.html 
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