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Abstrakt 

             Tématem mé diplomové práce je hodnocení forem zajištění pohledávek v dopravní 

firmě. V teoretické části se zabývám nejprve obecnou charakteristikou pohledávek a 

zajištěním pohledávek před a po uzavření smlouvy. V praktické části popisuji firmu Lubomír 

Kowalczyk, Autodoprava. Následně provádím analýzu současného stavu zajištění pohledávek 

v této firmě a vyhodnocuji tento stav jako nedostatečný. V poslední části diplomové práce 

navrhuji zlepšení stávajícího stavu zajištění pohledávek a vyčísluji náklady na toto zlepšení. 
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Pohledávka, faktoring, doba splatnosti, faktoringový obrat 

 

Abstract 

            The topic of my thesis is to evaluate the claims forms of security in the transport 

business. The theoretical part deals with the first general characteristics of claims and 

reinsurance claims before and after the conclusion of the contract. The practical part describes 

the company Lubomír Kowalczyk, Autodoprava. Subsequently, the analysis of the current 

state to guarantee the debts of the company and evaluate the situation as insufficient.  In the 

last part, I propose to improve the current state of security for claims and quantifies the cost of 

such improvements. 
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Úvod 

 

          Pohledávky jsou součástí oběžného majetku a ovlivňují mnoho stránek finančního 

hospodaření firmy, mezi které patří majetková struktura podniku, finanční struktura, likvidita, 

náklady i výnosy společnosti. Míra vlivu pohledávek na tyto stránky finančního hospodaření 

závisí samozřejmě na jejich kvantitativní výši a podílu v majetkové struktuře. Nejdůležitější 

jsou pohledávky z obchodního styku, které tvoří přibližně 75% z celkových pohledávek. 

          Z účetního pohledu pohledávka vzniká v okamžiku splnění dodávky či poskytnutí 

služby zákazníkovi. Pohledávky lze ovlivňovat po celou dobu jejich existence, jak v době, 

kdy už účetně existují a jsou splatné, v době po jejich splatnosti, ale taky je lze ovlivnit již 

před podpisem smlouvy. Okamžik, v kterém chceme pohledávky ovlivňovat, je velmi 

podstatný, protože na něm záleží jak volba zajišťovacích instrumentů, tak výše nákladů, které 

v souvislosti s řízením pohledávek vznikají. 

          Efektivní řízení pohledávek z obchodních styků je jednou z nejdůležitějších součástí 

podnikového řízení, protože zvyšuje celkovou efektivnost činnosti podniku. Právě řízení 

pohledávek může výrazně ovlivnit celkový zisk a cash-flow firmy a také velmi podstatnou 

likviditu podniku a kapitálovou strukturu. 

          Existence polhůtních a nedobytných pohledávek je v každém podniku problémovou 

záležitostí. Tuto skutečnost je možné eliminovat jednak dostatečným zjišťováním informací o 

firemních odběratelích a jednak zajišťovacími instrumenty. 

          V současné době, při velmi chabé morálce v obchodních vztazích, je používání 

zajišťovacích instrumentů nezbytně nutné pro vybudování úspěšného, konkurenceschopného 

podniku. 

           V teoretické části této práce se zabýván nejprve pohledávkami obecně, řízením a 

ovlivňováním pohledávek a poté postupně přecházím na zajištění pohledávek, což je tématem 

mé práce. Zabývám se zajištěním pohledávek před uzavřením smlouvy a zajištěním 

pohledávek po uplynutí splatnosti. 

          V praktické části nejprve uvádím charakteristiku firmy Lubomír Kowalczyk, 

Autodoprava. Následně provádím analýzu současného stavu zajištění pohledávek v této firmě, 

navrhuji zlepšení stávajícího stavu v oblasti zajištění pohledávek. Na závěr vyčísluji tento 

návrh na zlepšení. 
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1 Charakteristika pohledávek 
 

          Pojem pohledávka je chápán jako právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na 

plnění od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost plnit závazek. Zjednodušeně lze říci, že 

pohledávka je právo věřitele na plnění od dlužníka. Tomuto právu odpovídá povinnost 

dlužníka splnit svůj závazek vůči věřiteli. [7] 

 

1.1 Vznik pohledávek 
 

          Pro vznik pohledávky existuje celá řada důvodů. Nejčastějším z nich je vznik právního 

vztahu na základě smlouvy. Smlouva je vícestranný právní úkon, v němž má věřitel právo od 

dlužníka obdržet určité plnění a dlužník má povinnost toto plnění poskytnout věřiteli. 

Pohledávky vznikají převážně na základě písemné smlouvy. Pohledávky ovšem mohou 

vznikat také ze způsobené škody, z bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností 

uvedených v občanském zákoníku. [6] 

 

1.2 Zánik pohledávek 
 

          K zániku pohledávek dochází převážně z důvodu splnění dluhu, ale velmi často i 

z jiných důvodů.  

 

1.2.1 Splnění dluhu 
 

          Jeden z nejčastějších způsobů zániku pohledávky je splnění peněžní formou. Transakce 

se uskutečňuje hotovostním nebo bezhotovostním převodem a může jít úhradu plnou nebo 

částečnou. 

          Obchodní zákoník považuje za uznání závazku také další právní úkony. Jedná se o 

placení úroků (za uznanou se považuje ta část závazku, z níž se úroky platí) nebo o částečné 

plnění závazku dlužníkem.  

 

 



- 10 - 
 

1.2.2 Jiné způsoby zániku pohledávek 
 

          K zániku pohledávek může dojít i dalšími způsoby: 

 prominutím dluhu a vzdáním se práva, 

 promlčením pohledávky, 

 smrtí dlužníka nebo věřitele, 

 splynutím (pohledávka zaniká, jestliže dlužník a věřitel splynou v jeden subjekt), 

 výpovědí, atd. [1]   

 

1.3 Oceňování pohledávek 
 

          Problematika ocenění pohledávek se řeší zejména zákonem o účetnictví a taky 

vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími 

v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a Českými účetními 

standardy. Zákon, vyhláška a jejich změny jsou k nalezení ve Sbírce zákonů. České účetní 

standardy a jejich změny sdělují veřejnosti Finanční zpravodaje vydávané Ministerstvem 

financí České republiky. 

          Účetní jednotky mohou oceňovat pohledávky buď k okamžiku uskutečnění účetního 

případu (např. k okamžiku vzniku pohledávky) nebo ke konci rozvahového dne nebo k jinému 

okamžiku, k němuž se sestavuje účetní závěrka. 

          Tyto uvedené ocenění účetní jednotka musí zaznamenat v účetních knihách a zobrazit 

v rozvaze. Při vzniku se pohledávky oceňují jmenovitou hodnotou. [13] 

 

1.4 Účtování o pohledávkách 
 

          Problematika účtování pohledávek je zakotvena v Českém účetním standardu č. 017 – 

Zúčtovací vztahy. Cílem standardu je stanovení základních postupů účtování o zúčtovacích 

vztazích, a to nejen v oblasti pohledávek, ale i v oblasti závazků. 

          Co se týká problematiky pohledávek, tento standard jedná o účtování: 

 pohledávek z obchodních vztahů, 

 pohledávek vůči ovládající a řídící osobě, 
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 pohledávek vůči osobě, která má v účetní jednotce podstatný vliv, 

 pohledávek za společníky, členy družstva a za účastníky sdružení, 

 pohledávek za zaměstnanci, 

 pohledávek z titulu sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, 

 pohledávek vůči státu, 

 pohledávek z titulu poskytnutých záloh, 

 jiných pohledávek a  

 odložených daňových pohledávek. 

          Mezi pohledávkami v účetnictví zaujímají své místo i dohadné účty aktivní. Jsou to 

položky vykazované v účetní závěrce na základě skutečnosti, že dodávka již byla splněna, ale 

zatím nebyla vyfakturována. 

          Mezi účty časového rozlišení jsou taky pohledávky, které jsou účetně vykazovány jako 

příjmy příštích období. 

          Pro účely Českého účetního standardu č.017 se používá obsahové vymezení pohledávek 

za upsaný základní kapitál, dlouhodobých a krátkodobých pohledávek, časového rozlišení 

v aktivech a dohadných položek aktivních uvedené v příslušných ustanoveních vyhlášky 

č.500/2002 Sb. [7] 

 

1.5 Právní úprava 
 

           Pro podnikatelskou praxi jsou nepostradatelné dvě zákonné normy. Jsou to zákon 

č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.513/1991 Sb., 

obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Orientace v uvedených normách by měla být 

nutným základem právních znalostí podnikatele. Ovšem soukromoprávní úprava majetkových 

vztahů by měla být jednotná a její základ představuje občanský zákoník, proto obchodní 

zákoník není koncipován jako zcela samostatný na občanském zákoníku nezávislý kodex. 

          Zatímco občanský zákoník plní funkci základního právního předpisu, který je společný 

pro odvětví občanské i obchodní, tak obchodní zákoník obsahuje zvláštnosti typické pro 

vztahy mezi podnikatelskými subjekty při jejich činnosti. Vztah obchodního a občanského 

zákoníku lze popsat jako vztah zákona zvláštního a zákona obecného. S tímto vztahem souvisí 

i podpůrná platnost občanského zákoníku pro vztahy, které upravuje obchodní zákoník. 

Vztahy upravené v obchodním zákoníku s ohledem na zvláštnosti a potřeby podnikání a 

obchodu speciálně se řídí ustanoveními tohoto zákoníku. Pokud obchodní zákoník neupravuje 
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určitou otázku a nelze ji podle jeho ustanovení řešit, tak v tom případě se řídí i vztahy 

v oblasti podnikání a obchodu občanským zákoníkem. [8] 

 

1.5.1 Smlouvy 
 

          Jednou z nejlepších záruk splnění závazků je věnovat zvýšenou pozornost přípravě 

smlouvy. Mnoho problémů s neplněním závazků je zakořeněno právě v samotné smlouvě, 

v níž si oprávněná strana nedostatečně zajistila splnění svého nároku. Optimální postup, jak 

vzájemné vztahy ve smlouvě uspořádat, lze najít v příslušné zákonné normě. 

Smlouvy se mohou rozlišit na: 

 pojmenované, které jsou uvedené v příslušné zákonné normě (např. kupní, 

zprostředkovatelská, mandátní, atd.), 

 nepojmenované, které jsou nad rámec smluvních typů uvedených v Části třetí, hlavě 

druhé obchodního zákoníku, 

 smíšené, které jsou kombinací výše uvedených smluv.  

1.5.2 Faktura 
 

          Faktura je jedním z nejběžnějších dokladů v obchodních vztazích, ovšem v dnešní době 

ji platné obchodně právní předpisy nijak neupravují. 

          Ustanovení o fakturách je možné najít v jiných předpisech, např. v zákoně č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, anebo také v zákoně č.563/1991 

Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, kde je faktura předepsána jako daňový a 

účetní doklad. Obchodní zákoník termíny faktura nebo fakturace nepoužívá, a proto je třeba 

vždy fakturační vztahy mezi podnikateli upravit smluvně. . [1]    

 

2 Řízení a ovlivňování pohledávek 
 

          Pohledávky představují nutnou složku aktiv firmy. Znalost stavu pohledávek k určitému 

datu je nezbytné pro operativní financování pohledávek. V případě nesplacení se rozhodování 

o pohledávce posunuje do hodnocení úrovně nákladů na její vymáhání a následného efektu 
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z tohoto vymáhání. Nesplacené pohledávky mají negativní dopad především na likviditu 

firmy. Toto nebezpečí lze eliminovat zajišťovacími instrumenty. [5] 

 

2.1 Informace 
 

          Schopnost odběratele zaplatit pohledávku je klíčovým faktorem rizika řízení 

pohledávek. Pro zjištění této schopnosti je nezbytně nutné mít k dispozici důvěryhodné a co 

nejpřesnější informace o odběratelích.  

2.1.1 Zdroje informací 
 

          Informace o obchodních partnerech můžeme získat ze zdrojů jak vnitřních, tak i  

vnějších. 

 

2.1.1.1 Vnitřní zdroje 

 

          Mezi vnitřní zdroje patří především účetní informace, které popisují reprodukční proces 

firmy. Účetnictví lze dělit na finanční, manažerské a daňové. 

          Finanční a daňové účetnictví podléhá velmi přísným pravidlům. Ve finančním 

účetnictví nejpodrobnější informace poskytuje analytická evidence. Analytické členění 

navazuje na syntetické účty vycházející z členění uvedeného v postupech účtování. Ovšem 

finanční účetnictví není schopno zachytit některé skutečnosti jako přírůstek či úbytek tržní 

hodnoty aktiv, pokud nedošlo k jejich realizaci při prodeji, dále náklady vlastního kapitálu, 

protože je složité měřit jejich hodnotu.  

          Manažerské účetnictví už je plně v kompetenci firmy. Nepodléhá žádným předpisům. 

Ale právě data z manažerského účetnictví mohou pomoci při analýze odběratelů z hlediska 

jejich ziskovosti. 

 

2.1.1.2 Vnější zdroje 

 

          Základní informace o firmě je možné najít ve výpise z obchodního nebo živnostenského 

rejstříku. Výpis z obchodního rejstříku lze získat navštívením krajského soudu (popř. podáním 
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písemné žádosti), který obchodní rejstřík vede. V současné době je Obchodní rejstřík 

přístupný i na internetu. 

Obchodní rejstřík obsahuje tyto informace: 

 datum registrace firmy, 

 registrovanou činnost, 

 statutární orgán firmy, 

 identifikační číslo firmy a její přesný název a registrované sídlo, 

 právní formu a výši základního kapitálu. 

          Dalším zdrojem vnějších informací mou být bankovní informace zahrnující specifický 

druh informací, které banka shromažďuje o svých klientech. Bankovní informace nejsou 

veřejnou záležitostí na rozdíl od informací z výpisu z obchodního rejstříku. Tyto informace 

jsou každou bankou pečlivě střeženy a banka je sděluje jenom na základě přesných pravidel a 

podmínek. Zprávu o takových skutečnostech je banka oprávněna podat pouze se souhlasem 

klienta. Při uzavírání obchodů je jeden z nejdůležitějších nástrojů právě znalost okamžité 

finanční situace klienta a jeho celkového platebního chování. 

Bankovní informace obsahují zejména: 

 identifikační údaje (název a adresa firmy, právní forma, datum založení, základní 

kapitál, jména manažerů nebo zástupců firmy, oblast aktivit firmy) 

 finanční hodnocení firmy, k němuž patří úvěruschopnost, stav konta, platební morálka, 

celková bonita klienta a trend jeho finanční situace. 

 Doplňkové údaje, ke kterým se řadí údaje o emisi cenných papírů, údaje o exportu a 

závazcích do zahraničí atd. [5] 

2.2 Náklady vznikající v procesu pohledávek 
 

          Náklady vznikající v procesu pohledávek je možné dělit na externí a interní, přičemž 

zjišťování externích nákladů bývá snadnější. Mezi externí náklady, které souvisejí s řízením 

pohledávek, je možné zařadit náklady na nákup externích informací, náklady na preventivní 

instrumenty, bankovní instrumenty, pojištění pohledávek, náklady na činnost souvisejících 

s pohledávkami externích konzultačních a právních firem, náklady na vyhodnocení odběratelů 

externími firmami apod. 

         Mezi interní náklady lze řadit část nákladů na tvorbu a využívání informačních systémů, 

část nákladů na zavádění nových manažerských metod, náklady na řízení interní 
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dokumentace, včetně nákladů na její tisk, archivaci, náklady na interní vyhodnocení 

odběratelů, náklady na vymáhání prováděné firemními právníky apod. [5] 

 

2.3 Outsourcing v pohledávkách 
 

          Outsourcing v pohledávkách patří mezi jeden z nejmodernějších trendů managementu a 

znamená vyčlenění některých vnitropodnikových činností či procesů na externího 

poskytovatele takových služeb s cílem zlepšení výkonnosti firmy a optimalizace nákladů. 

          Outsourcing pro firmu přináší řadu výhod, mezi které patři koncentrace zdrojů na 

klíčové procesy, redukce nákladů a eliminace skrytých nákladů rozptýlených v režijních 

položkách, zvýšení kvality služeb v důsledku využití specializované firmy s většími 

zkušenostmi, lepší technologií, propracovanější metodikou atd. Outsourcing ovšem přináší i 

určité rizika jako např. nepřehledný trh poskytovatelů, obtížný návrat k původnímu stavu 

nebo úspory nákladů, které se neprojeví ihned. 

          Rozsah využití outsourcingu se může velmi lišit v jednotlivých firmách v důsledku 

rozdílných potřeb a požadavků. V úvahu přicházejí tyto služby: 

 komplexní outsourcing, 

 poskytování úvěrových informací, 

 rozhodování o poskytnutí úvěru, 

 zajištění inkasa všech pohledávek, 

 zabezpečení inkasa pohledávek po lhůtě splatnosti, 

 zpracování úhrad, 

 sezónní obchody 

 správa pohledávek při likvidaci a akvizicích. 

          V dnešní době se většinou služeb externích firem využívá doplňkově, a to zejména 

v oblasti vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti nebo informace pro hodnocení bonity 

odběratelů. 

          Vzhledem ke skutečnosti, že vztah mezi dodavatelem a odběratelem má být založen na 

vzájemně výhodné spolupráci a nevýhodou outsourcingu je ztráta přímého kontaktu se 

zákazníky, měl by být outsourcing využíván po důkladné analýze a pouze v případě, že bude 

pro firmu přínosný. [5] 

 



- 16 - 
 

2.4 Vliv rizika na řízení pohledávek 
 

          Kvalitou informací v obchodním styku, velikostí nákladů ovlivňování a řízení 

pohledávek i mírou ochoty k tomuto ovlivnění ze strany vedení firmy, je předurčen celý 

proces ovlivňování pohledávek. Rozhodování o prodeji na úvěr, tzn. vzniku pohledávky, je 

ovlivněno mírou rizika. 

          Definice rizika jako určitého stavu informovanosti subjektu vychází z teorie 

rozhodování rozlišující rozhodování za jistoty, rizika a nejistoty. Podle této teorie se riziko a 

nejistota liší tím, že při rozhodování za rizika je známo rozdělení pravděpodobnosti možných 

hodnot, zatímco při rozhodování za nejistoty toto rozdělení známo není. 

          Pravidlem by mělo být, že většina pohledávek by se měla pohybovat v oblasti jistoty 

splacení, menší část by pak měla být řešena v oblasti rizika a výskyt nejistých pohledávek má 

být úplně minimalizován. 

          Identifikace faktorů rizika může být založena jednak na využití znalostí zaměstnanců 

firmy a taky na důkladném sledování vývoje podnikatelského okolí. Pokud ve firmě existuje 

kvalitní řízení pohledávek, tak může nezanedbatelně snížit negativní působení 

podnikatelského okolí. 

          Za účelem stanovení významnosti rizikových faktorů a velikosti rizika je možno využít 

jak náročné, tak i méně náročné přístupy. K náročnějším se řadí rozhodovací matice, 

rozhodovací stromy, simulace metodou Monte Carlo, statistické nástroje. K méně náročným 

přístupům patří zjištění vlivu změn rizikových faktorů bez stanovení pravděpodobnosti. Je 

možné použít expertní hodnocení a analýzu citlivosti s jejich počítačovou podporou. [5] 

 

2.5 Systémy řízení rizik pohledávek 
 

          Firmy, které se zabývají ošetřováním rizik často navrhují metodické ošetření 

integrovaného systému rizik pohledávek obsahující zpracování metodických postupů, pravidel 

a zásad. 

Konkrétní výstupy bývají zaměřeny především na: 

 návrh metodiky hodnocení bonity odběratelů a pravidel finančních analýz, 

 nastavení kritérií pro sledování příznaků včasného varování, zatřídění odběratelů, 

přijetí nových zákazníků a přijetí zakázky, 

 pravidla pro poskytování odběratelského limitu a úvěru, 
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 definování parametrů pro obchodníky poskytující prostor pro jejich rozhodování na 

základě informací o ocenění rizika a disponibilního limitu, 

 pravidla využívání zajišťovacích instrumentů, 

 firemní zásady a manuály pro uzavírání obchodních smluv v podmínkách řízeního 

rizika, 

 zásady motivace pracovníků, ovlivňujících riziko řízení pohledávek, 

 metody hodnocení a vykazování rizik. 

          Systém analýzy úvěrového rizika patří mezi nejsložitější systémy řízení ve firmách. Při 

této analýze se lze opírat o různé statistické a bodovací systémy a v této oblasti se taky mohou 

dobře uplatnit nástroje umělé inteligence. Ovšem praktické zkušenosti vypovídají o tom, že 

čím je navržený systém měření a řízení rizik složitější, tím menší je jeho naděje na úspěch. [5] 

 

2.5.1 Vliv času na řízení pohledávek 
 

          V současné době chce-li být firma konkurenceschopná, měla by odběratelům 

poskytnout obchodní úvěr a tímto evidovat pohledávky, ve kterých bývají obvykle vázány 

značné finanční prostředky. V těchto obchodních úvěrech musí firma poskytnout svým 

odběratelům určitý časový prostor k úhradě obdrženého zboží nebo služeb a právě tento 

časový prostor hraje důležitou roli týkající se úspěšnosti firmy v tržním hospodářství. 

          Pohledávky, které jsou zachyceny v rozvaze, neodrážejí reálnou hodnotu majetku, 

protože jsou zachyceny v původních, tj. historických cenách. Obchodní úvěr (tak jako 

bankovní) má být doprovázen úrokem. To znamená, že kdyby odběratel zaplatil hned při 

dodání zboží či služeb, tak by musel použít peněžní prostředky, které po dobu trvání 

obchodního úvěru může zúročit nebo použít jinak. Z tohoto důvodu by měl úrok být u 

obchodního úvěru tím vyšší, čím delší je lhůta splatnosti. [5] 

 

2.5.2  Hodnocení reálné hodnoty pohledávek 
 

          Jednou z nejjednodušších možností zjištění hodnoty pohledávek je v účetní evidenci. 

Ovšem je nutné si uvědomit výše zmiňované omezující aspekty: 

 účetní evidence je prováděna na principu historických cen, tzn. hodnota pohledávky 

odpovídá ceně v okamžiku zaevidování, 



- 18 - 
 

 dále není respektován vliv času a rizikovost rozhodnutí a s tím související bonita 

odběratele. 

          Nejvýznamnější rizikový faktor je nedodržení závazku dlužníkem, a to ať v důsledku 

jeho platební neschopnosti nebo jeho nevůle. Nedodržení závazku dlužníkem má především 

negativní dopad na finanční situaci dodavatele. K omezení tohoto faktoru lze využít zejména 

etapy rozhodování o možném vzniku pohledávky využitím různých přístupů, kritérií a 

nástrojů. Následné vymáhání pohledávek je totiž většinou nákladnější a méně účinné. Tento 

rizikový faktor patří bez pochyby mezi nejvýraznější, ovšem není jediný. Mezi další faktory je 

možné uvést změny spotřebitelských tendencí, kvalitu informací o zákaznících, chování 

konkurence, finanční situaci odběratelů, vývoj inflace, měnových kurzů, stabilitu 

ekonomického systému států a jiné. [5] 

 

2.6 Postup při řízení pohledávek 
 

          Řízení firmy vyžaduje udržování rovnováhy mezi cíli a možnostmi, a to v praxi často 

znamená udržovat rovnováhu mezi pozicí na trhu a finanční výkonností. Celopodnikovou 

strategii lze pojmout jako souhrn vzájemně propojených strategií, např. marketingová, 

finanční, informační, personální, logistická a strategie jakosti. V moderním managementu se 

chápou hranice mezi jednotlivými obory spíš jen jako formální rozlišení. 

          Hlavním cílem obchodní úvěrové politiky podniku je volba mezi činnostmi, které 

směřují k růstu tržeb a tím i pohledávek, a činnostmi směřujícími k růstu finančních 

prostředků. Veškeré parametry úvěrové politiky mají zejména charakter kontroly, protože 

popisují možný charakter změn stavu pohledávek z hlediska bezpečného splnění cílů, které si 

firma stanovila. Konkrétní podoba úvěrové politiky jednoznačně závisí na tom, čemu vedení 

firmy dává přednost a na ochotě a schopnosti managementu nést riziko spjaté se zvyšováním 

zisku. 

          Konstrukce úvěrové politiky by měla obsahovat tyto zásady: 

 realizace úvěrové politiky spočívá na zformování jasných zásad a taky na následujícím 

přísném dodržování těchto zásad, 

 při formulaci úvěrové politiky je nutné brát v úvahu nejen současné finanční vlivy, ale 

taky strategické cíle firmy, 
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 je nezbytné, aby primárním cílem byla maximalizace prodeje, nikoliv minimalizace 

pohledávek polhůtních a nedobytných; výběr mezi těmito protipóly záleží především 

na míře zisku z tržeb, protože pokud je vysoká míra zisku v tržbách, může si firma 

dovolit provádět úvěrovou politiku v závislosti od stupně úvěrového rizika, charakteru 

daného trhu a taky jednotlivého zákazníka; jestliže je míra zisku malá, je velmi 

podstatné nepřipustit vysoký podíl polhůtních a nedobytných pohledávek. 

          Firma by si měla vymezit podmínky, za kterých bude obchodní úvěr poskytován, 

stanovit minimální požadavky na úvěruschopnost a přístup k inkasu pohledávek. Při řízení 

úvěrové obchodní politiky jde zejména o tzv. úvěrové podmínky (délka splatnosti, platební a 

zajišťovací instrumenty), úvěrové normativy (kombinace splatnosti, platebních a 

zajišťovacích instrumentů, popř. pobídkových nástrojů) a inkasní politiku (evidence a 

zabezpečení inkasa).  

          Mezi vhodné nástroje pro realizaci tohoto požadavku může být stanovení tzv. 

rizikových nebo bonitních skupin odběratelů. Úvěrové podmínky a normativy jsou potom 

přiřazeny jednotlivé skupině či podskupině. [5] 

 

2.6.1 Rozhodnutí o postoji k řízení pohledávek 
 

          Rozhodnutí o tvorbě metodologie náleží plně vedení firmy. Záleží především na postoji 

vedení a vlastníků firmy, jaký postoj k řízení pohledávek zaujme. Pokud zaujmou v rámci své 

strategie určitý postoj k řízení pohledávek a rizik s tím spojených, potom může vytvořit nebo 

lépe dát podnět k vytvoření souboru pravidel řízení pohledávek. Výstupem takového kroku by 

mělo být stanovení tématu (např. změna přístupu k řízení rizik pohledávek v rámci schválené 

strategie firmy), určení časového plánu a výběr pracovníků, kteří v rámci týmu budou 

zpracovávat tuto metodologii. 

          Při výběru témat, pracovníků a určení časového plánu je možné využít metod jako je 

brainstorming, rozhovory se zaměstnanci apod. [5] 

 

2.6.2 Sběr a analýza dat 
           

          V rámci sběru a analýzy dat je zapotřebí popsat současný stav řízení pohledávek včetně 

přístupů k jednotlivým odběratelům a hledisek, podle kterých k těmto odběratelům analyzující 
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firma přistupuje. V případě, že má firma své odběratele rozděleny do bonitních skupin, je 

vhodné popsat, jakým způsobem jsou rozděleny a co je pro ně specifické.  

          Je vhodné popsat: 

 proces vzniku obchodního případu – pravidla a kompetence jednotlivých útvarů od 

objednávky až po vymáhání pohledávek, seskupit a popsat všechna existující pravidla 

týkající se procesu pohledávek, dosavadní způsob zjišťování informací o zákazníkovi 

s popisem zdrojů, odkud je čerpáno, popsat uzavírání obchodního případu z hlediska 

platebních a dodacích podmínek, 

 způsob zajišťování pohledávek, jsou-li zajišťovací instrumenty využívány 

systematicky, je-li jejich použití omezeno, např. vztahem s odběratelem, zvyklostmi 

daného segmentu na trhu atd., 

 smluvní zajištění obchodních kontraktů, 

 způsob vymáhání pohledávek, 

 způsob předávání informací mezi jednotlivými úseky (výroba – marketing – odbyt – 

ekonomický úsek – právní úsek) 

 zajištění procesu pohledávek v celém informačním systému firmy, způsob zjišťování 

informací, jejich strukturu a zdroje, 

 hmotnou zainteresovanost a motivaci jednotlivých pracovníků (především 

odbytových) na inkasu pohledávek, jak jsou nastaveny parametry pozitivní motivace 

ve smyslu pobídky k navazování nových obchodních vztahů, jak je definován systém 

hmotných pobídek, na kterých ukazatelích je založen (výše nesplacených tržeb, objem 

nesplacených pohledávek, inkaso atd.), 

 charakterizovat a analyzovat opakující se problémy v procesu pohledávek, 

 sestavit podrobný seznam odběratelů se zhodnocením dostupných informací o jejich 

pozici, zejména o objemu tržeb, které odebírají, ekonomického postavení na trhu, 

jejich finanční síly a platební disciplíny; mezi další informace, které je vhodné o 

odběratelích zjistit, patří informace o oboru jejich podnikání a dalším vývoji oboru, 

vlastnících, skladbě současného managementu, citlivosti firmy na hospodářské cykly, 

uplatnění ISO a TQM apod.; podle uvedených informací lze soudit, jaký je charakter 

našeho vztahu s obchodním partnerem a jak se tento vztah může vyvíjet 

v budoucnosti; dodavatelská firma musí sama rozhodnout, které z těchto údajů jsou 

pro řízení pohledávek podstatné a které je efektivní sledovat, 

 jak jsou uplatňována preventivní opatření proti vzniku pohledávek po splatnosti. 
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          Ke sběru a analýze dat lze využívat různých dotazníků pro zákazníky i pro 

zaměstnance, rozhovorů, vývojových diagramů, brainstormingu, analýz hodnot pro zákazníka 

apod. 

 

2.6.2.1 Hodnocení bonity odběratelů 

 

          Hodnocení bonity odběratelů je velmi důležitým procesem v oblasti řízení pohledávek. 

Výstupem by měl být návrh dokumentace způsobu řízení pohledávek v rámci celého procesu. 

Dokumentace by měla obsahovat: 

 konkrétní návrh rozdělení odběratelů podle přínosu pro firmu do bonitních skupin se 

stanovením způsobu, jak budou hodnoceni. Hledisek, podle kterých se odběratelé 

hodnotí je spousta. Mezi nejčastější hlediska patří objem tržeb, platební disciplína, 

stabilita, ziskovost odběratelů apod., 

 do jaké úrovně detailů vzhledem k vytvořeným skupinám se budou sledovat informace 

o odběratelích, odkud se tyto informace budou čerpat, včetně stanovení nákladů na 

jejich pořízení, 

 jaké budou u jednotlivých skupin odběratelů poskytovány limity odběratelského úvěru 

včetně stanovení platebních podmínek, 

 jaké zajišťovací nástroje se budou používat u jednotlivých skupin odběratelů včetně 

nákladů u těchto nástrojů, 

 jak se bude u jednotlivých skupin postupovat v případě nezaplacené pohledávky, 

 jaké se stanoví motivační nástroje pro jednotlivé pracovníky, 

 jak se upraví organizace firmy, bude-li to zapotřebí, 

 jak se přiřadí odpovědnosti za řízení pohledávek podle jednotlivých úseků i za celý 

proces, 

 jakým způsobem se bude provádět monitoring odběratelů. 

           Existuje velké množství metod používaných v procesu hodnocení bonity odběratelů a 

jejich využití je závislé i na volbě a znalostech konkrétních pracovníků. Lze použít bonitní a 

bankrotní modely, modely využívané ve finanční analýze, atd. [5] 
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3 Pohledávky a jejich zajištění 
 

          Jedním z nejdůležitějších pro zachování likvidity podniku je zejména omezování 

obchodního rizika, jejímž hlavním zdrojem jsou odběratelé (zákazníci). Proto efektivní řízení 

pohledávek z obchodních styků je jednou z důležitých součástí podnikového řízení, neboť 

zvyšuje celkovou efektivnost činnosti podniku. Právě optimalizace řízení pohledávek může 

nezanedbatelně ovlivnit celkový zisk a peněžní toky podniku. Vztah věřitele a dlužníka 

oboustranně ovlivňuje majetkovou, resp. kapitálovou strukturu podniku, likviditu podniku a 

náklady i výnosy. 

          Nebezpečí vzniku problémových pohledávek, tj. pohledávek nedobytných a polhůtních, 

lze snížit zajišťovacími prostředky. [9] 

 

3.1 Zajištění pohledávek před uzavřením smlouvy 

 
          Za současného stavu podnikatelského prostředí, ve kterém platební morálka nedosahuje 

vysoké úrovně, je potřeba v maximální míře využívat zejména prostředky, které zákon dává 

věřitelům k dispozici. Ovšem skutečností bohužel je, že sebelépe právnicky zajištěný závazek 

ještě vůbec nedává věřiteli stoprocentní jistotu, že jeho pohledávka bude v době splatnosti 

skutečně uspokojena. 

          Přehled základních zajišťovacích prostředků a jejich právní úpravu vyjadřuje 

následující tabulka: 
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Tabulka 1: Základní typy zajišťovacích prostředků a jejich úprava v občanském a 

obchodním     zákoníku 

Základní typy zajišťovacích 

prostředků 

ObčZ ObchZ ObčZ + ObchZ 

Zástavní právo - - x 

Ručení 

- obchodní vztahy 

-ostatní vztahy 

 

- 

x 

 

x 

- 

 

- 

- 

Bankovní záruka - x - 

Akreditiv - - x 

Inkaso - - x 

Směnka - - x 

Uznání závazku - x - 

Uznání dluhu x - - 

Pramen: Pilátová, J., Richter, J.: Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi, Olomouc, 

ANAG, 2009, ISBN 978-80-7263-534-4 

 

Vysvětlivky: 

-     nevyskytuje se, 

x    vyskytuje se. 

 

          Náš právní řád rozlišuje dva velmi podobné, ale v jednotlivostech odlišné instituty, a to 

uznání dluhu a uznání závazku. Pro občanskoprávní vztahy platí úprava provedená v § 558 

občanského zákoníku, ve kterém se hovoří o uznání dluhu. Ovšem tato úprava se na obchodní 

závazkové vztahy neuplatňuje, protože pro ty platí výhradně úprava provedená v § 323 

obchodního zákoníku, která se nazývá uznání závazku.   
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Tabulka 2: Odlišnosti právní úpravy uznání dluhu a uznání závazku 

Požadavek zákona Uznání dluhu 

§ 558 ObčZ 

Uznání závazku 

§ 323 ObchZ 

Písemná forma ano ano 

Určení závazku důvod a výše dluhu Určitý závazek – 

vymezení předmětu 

závazku a osoby věřitele 

Slib zaplacení ano ne 

Nová promlčecí doba 

od uznání 

10 let 4 roky 

Jiné způsoby uznání ne Placení úroků, popř. 

částečné plnění 

Účinky vůči věřiteli jen když s uznáním 

vyslovil souhlas 

ano 

Pramen: Pilátová, J., Richter, J.: Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi, Olomouc, 

ANAG, 2009, ISBN 978-80-7263-534-4 

 

          Zajištěním pohledávek před uzavřením smlouvy se budu dále podrobněji zabývat 

v praktické části. [1]   

 

3.2 Zajištění pohledávek po uplynutí splatnosti 
 

          Platební neschopnost je v současné době velmi výrazným problémem. Jestliže není 

možné dosáhnout splnění pohledávek podle stanovené dohody, je věřitel nucen použít některý 

z dalších zajišťovacích nástrojů jako je např. zápočet pohledávek, postoupení pohledávek, 

platební rozkaz, odpis pohledávek a opravné položky k pohledávkám, soudní řízení, rozhodčí 

řízení, směnečný platební rozkaz, konkurz atd. [12] 

 

3.2.1 Inkasní kanceláře 
 

          Firma se musí rozhodnout, jestli bude pohledávky vymáhat sama nebo pomocí 

specializovaných inkasních kanceláří. Pokud se společnost rozhodne pohledávky vymáhat 

vlastními silami, pak náklady na vymáhání pohledávek je možné jen velmi těžko odhadnout, 
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protože v účetnictví nejsou vidět. Jsou zahrnuty v mzdových nákladech, poštovném, 

cestovném, v nákladech za právní služby atd. Oproti tomu náklady vznikající při zapojení 

inkasní kanceláře jsou daňově uznatelným nákladem. Tyto kanceláře zpravidla zastupují 

klienty na základě plné moci. 

          Inkasní kanceláře působící v oblasti vymáhání pohledávek převážně nabízejí: 

 mimosoudní vymáhání (inkaso) 

 soudní vymáhání se zajištěním kompletních právních služeb 

3.2.1.1 Mimosoudní vymáhání 

 

          Mezi hlavní činnosti mimosoudního vymáhání patří obesílání dlužníků se 

stupňovanými výzvami ke splnění jejich povinnosti spočívající v zaplacení neuhrazených 

pohledávek, sjednávání splátkových dohod, telefonické kontaktování dlužníků s výzvou 

k úhradě dané částky apod. 

          Cena za služby u inkasních společností se stanovuje v závislosti na výši a stáří 

předávaných pohledávek k vymáhání. Úhrada administrativních poplatků může jít jak k tíži 

věřitele, tak dlužníka. Výše administrativních poplatků se pohybuje od 100 Kč do 2 000 Kč za 

jednu pohledávku. 

          Výše provize za první (primární) mimosoudní vymáhání je uvedena v následující 

tabulce 3. Primární mimosoudní vymáhání spočívá ve vymáhání pohledávek, které nebyly 

v minulosti předány žádné externí společnosti do správy a vymáhání.  

 

Tabulka 3: Provize za první (primární mimosoudní vymáhání) 

Dlužná částka Provize 

do 5 000 Kč 18% 

od 5 001Kč do 10 000 Kč 18% 

od 10 001 Kč do 20 000 Kč  16% 

od 20 001 Kč do 30 000 Kč  15% 

od 30 001 Kč do 100 000 Kč 14% 

nad 100 000 Kč  12% 

Pramen: Hrubošová, M.: Optimalizace pohledávek (nejen) pojišťoven, Praha, LINDE 

PRAHA, 2009, ISBN 978-80-7201-758-4  

 



- 26 - 
 

          Provize za následné (sekundární) mimosoudní vymáhání se pohybují od 18% do 23 % 

v závislosti na výši dluhu a stáří pohledávky. Sekundární mimosoudní vymáhání spočívá ve 

vymáhání pohledávek, které již prošly vymáháním ze strany inkasní společnosti. 

 

3.2.1.2 Soudní vymáhání 

 

          Za provedení částečného soudního vymáhání, které spočívá v úspěšném podání 

žalobního návrhu k soudu, je požadován jednorázový poplatek ve výši 500 Kč. 

          Při komplexním soudním řešení, které spočívá v zabezpečování korespondence se 

soudy a v účasti na soudních jednáních, se navyšuje provize na minimálně 35% z inkasované 

hotovosti. 

          Výše nákladů věřitele a dlužníka v případě soudního sporu je odlišná od toho, zda bude 

věřitel zastoupený advokátem či nikoliv. V případě, že věřitel nebude v soudním sporu 

zastoupen advokátem, není možné si nárokovat v žalobním návrhu náhradu nákladů právního 

zastoupení a soud tak ve svém rozhodnutí uloží dlužníkovi, vedle povinnosti zaplatit dlužnou 

částku spolu s úroky, jen povinnost uhradit věřiteli zaplacený soudní poplatek za podání 

žaloby. 

          V případě, že se věřitel rozhodne realizovat pohledávku prostřednictvím exekuce 

majetku dlužníka, pohybuje se odměna inkasní kanceláře za úkony související s úspěšným 

zahájením exekuce ve výši: 

 jednorázový poplatek ve výši 500 Kč a 

 provize 20% z vymožené pohledávky. 

         Rovněž v případě zahájení soudní exekuce hraje z pohledu nákladů významnou roli 

skutečnost, jestli je oprávněný v exekučním řízení zastoupen advokátem. V případech, že 

tomu tak není, zůstává na straně oprávněného náklad spojený s jednorázovým výše uvedeným 

poplatkem za zahájení exekuce. 

          Na straně dlužníka pak zůstává povinnost zaplatit dlužnou částku včetně úroků, 

poplatek za podání soudní žaloby a povinnost zaplatit odměnu soudního exekutora. Výše 

odměny soudního exekutora je uvedena v následující tabulce. [6] 
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Tabulka 4: Odměna soudního exekutora 

Dlužná částka Odměna za provedení exekuce 

do 3 000 000 Kč 15% (nejméně však 3 000 Kč) 

z přebývající částky až do 40 000 000 Kč 10% 

z přebývající částky až do 50 000 000 Kč 5% 

z přebývající částky až do 250 000 000 Kč 1% 

Pramen: Hrubošová, M.: Optimalizace pohledávek (nejen) pojišťoven, Praha, LINDE 

PRAHA, 2009, ISBN 978-80-7201-758-4  

 

 

3.2.2 Postoupení a prodej pohledávek        
 

          S prodejem pohledávek se obvykle setkáváme u společností v likvidaci a 

v insolvenčním řízení, ve kterém dochází jak k prodeji samostatných pohledávek, tak 

k blokovému obchodu.  

           U prodeje pohledávek z hlediska lhůt je nezbytné mít na mysli, že momentem prodeje 

začínají běžet nové lhůty z důvodu penalizace, promlčení atd.  

           Postoupení pohledávek je způsob, jímž nastává změna v osobě věřitele pohledávky 

stejně jako je tomu u jejího prodeje. Rozdíl zde však existuje, protože na základě smlouvy 

mezi dosavadním a novým věřitelem přecházejí na nového věřitele veškerá práva i 

příslušenství k pohledávce včetně všech lhůt. [8] 

 

3.2.3 Zápočet pohledávek 
 

          Dalším velmi jednoduchým způsobem zajištění splatnosti pohledávky je uzavření 

dohody o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků (zápočet). Při uzavírání dohody je 

nezbytné zkontrolovat, jestli započítávané pohledávky a závazky mají veškeré nutné 

náležitosti a jestli odpovídají požadavkům pro zápočet. Podle obecných zásad by tato dohoda 

měla obsahovat dostatečně průkaznou identifikaci pohledávek obou stran, vyčíslení rozdílu, 

řešení způsobu jeho úhrady apod. Započtení pohledávek obsahuje Obchodní zákoník. 

          Předmětem zápočtu mohou být: 

 jakékoli pohledávky, které je možné uplatnit u soudu (tzn., že není možné uplatnit 

pohledávky za dlužníkem, na jehož majetek byl prohlášen konkurz), 
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 započtení pohledávek nebrání fakt, je-li pohledávka promlčena, 

 není možné započítat mezi pohledávky splatnou pohledávku oproti pohledávce, která 

není dosud splatná, pokud se ovšem oba subjekty dohodnou, lze započítat i tyto 

pohledávky. [13] 

 

3.2.4 Rozhodčí řízení 
 

          Rozhodčí řízení je alternativní způsob řešení sporů, kterým lze řešit spory v obchodních 

kruzích, kde rychlost a transparentnost řešení problémů může rozhodovat o samotné existenci 

podnikatelských subjektů. V současné době je rozhodčí řízení ve světě hodně využívanou a 

uznávanou formou řešení sporů. Zúčastněné strany se v něm dohodnou na svěření práva 

rozhodovat o svých sporech neutrální třetí straně, která po provedeném řízení vydá závazné a 

vykonatelné rozhodnutí. 

          Existují dva typy rozhodčího řízení: 

 rozhodčí řízení ad hoc, 

 institucionální rozhodčí řízení. 

          Při rozhodčím řízení ad hoc se spory rozhodují před rozhodci, které si zúčastněné strany 

zvolí. Rozhodovat může jedna nebo více osob. Rozhodci musí být nestranní a nezávislí. Počet 

rozhodců by měl vyplynout z rozhodčí smlouvy, stejně tak by ve smlouvě měli být určeni 

rozhodci, na kterých se strany dohodly. Konečný počet rozhodců musí být ze zcela zřejmých 

důvodů lichý. Pokud smlouva neobsahuje konkrétní rozhodce, ani způsob jak by měli být 

stanoveni, pak si každá strana zvolí jednoho rozhodce, a ti zvolí předsedajícího rozhodce. 

V případě, že se strany neshodnou na rozhodcích, mohou o to požádat obecný soud. Tento typ 

rozhodčího řízení může být značně rizikový. Zúčastněné strany ba si měly detailně ujednat 

způsob jmenování rozhodců, rozhodčího senátu, rozsah jejich kompetence, měly by se 

shodnout na osobě či osobách rozhodce a na odměně rozhodce. Pokud je rozhodce nečinný, 

zúčastněné strany nemají žádnou možnost přinutit rozhodce ke skončení řízení. 

          V České republice i v zahraničí se v praxi dává přednost rozhodčímu řízení 

institucionálnímu, kde rozhodování sporů je řešeno před stálými rozhodčími soudy a probíhá 

podle řádu rozhodčího soudu publikovaného v obchodním věstníku. Je zde zajištěno 

kvalifikované rozhodování, neboť na listině rozhodců se zapisují osoby s určitou kvalifikací. 
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Řízení je organizováno sekretariátem rozhodčího soudu a jsou zde jasně stanoveny poplatky 

za rozhodčí řízení. [8] 
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4  Představení podniku 
 

            Předmětem činnosti firmy Lubomir Kowalczyk, Autodoprava  je mezinárodní 

nákladní autodoprava po celé Evropě a mezinárodní spediční činnost. Firma sídlí v obci 

Střítež u Českého Těšína. 

            Cílem firmy je spokojený zákazník, který v její nabídce služeb nachází kompletní 

servisní zabezpečení svých představ a požadavků s využitím logistických principů 

směřovaných ke snižování ekonomické náročnosti a zvyšování časové přesnosti dodávek. 

           Vznik a zahájení činnosti v oblasti mezinárodní spedice a dopravy je spjat s rokem 

1992, kdy nově založená společnost navázala na tříleté podnikání jednoho ze dvou 

zakladatelů. 

           O rok později se začala společnost přizpůsobovat požadavkům tuzemského trhu. 

K tomuto období se datuje zahájení činnosti v oblasti vnitrostátního zasilatelství. 

           V oblasti vnitrostátních dodávek je od roku 1997 vytvořena funkční dopravně 

logistická síť, která zabezpečuje servis hlavně pro jejich partnery z tuzemska i zahraničí, kde 

75 % zásilek podléhá režimu "Just in time" v časovém režimu 24 - 48 hodin s minimálním 

množstvím dodávky jedné palety. 

           V oblasti mezinárodní firma zabezpečuje přepravy do všech evropských států prakticky 

veškerých druhů zboží a v jakémkoliv množství. 

           Rok 2000 byl pro společnost rokem razantního vstupu na polský přepravní trh. Díky 

převzatým zkušenostem se firma velmi rychle adaptovala a dnes patří k významným hráčům 

ve spediční a přepravní oblasti. 

           Firma zaměstnává 30 lidí, z toho 21 profesionálních řidičů, 3 mechaniky, 5 úředníků a 

1 paní na úklid. V dnešní době se společnost potýká s nedostatkem řidičů. 

 

4.1 Poptávka 
 

          Přeprava je prováděna na základě přepravní smlouvy nebo objednávky. V případě 

potřeby zákazníka je přeprava zajištěna v systému Just in Time do 24 hodin případně i v 

kratším termínu. 

         Dle velikosti zásilky je přeprava realizována vozidly s nosností od 100 kg do 24 tun s 

úložnou plochou 1 - 33 palet. 
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 každá zásilka je standardně pojištěna dle CMR mezinárodních podmínek 

 přeprava je zajišťována vozy s různými typy nástaveb - plachtové, skříňové, 

izotermické, chladírenské 

 navíc firma nabízí připojištění zboží až do 100% hodnoty zboží 

 

4.2 Logistika 
 

          V důsledku akceptace odběratelských požadavků vznikla v roce 1998 vlastní dopravně 

logistická síť, která pokrývá veškeré odběratelské požadavky kladené na všestrannou přesnost 

dodávek. 

 

 systém dodávek 24 hodin a 48 hodin  

 dodávky – celovozové 

 paletové 

 kusové 

 

4.3 Doprava 
 

           Vlastní kamionová doprava zajišťuje mezinárodní a vnitrostátní dopravu využívající 

nejmodernější dopravní prostředky. 

          Firma vlastní 20 návěsových souprav, jejímž hlavním posláním je rezervní servisní 

překrytí výpadků nebo zvýšené poptávky po volných dopravních kapacitách u jejich hlavních 

odběratelů. Z těchto 20 souprav jsou 3 chladírenské vozy, 16 plachtových návěsů a 1 dodávka 

s nosností do tří tun.  V současné době u tahačů preferují značky MAN a SCANIA. Tahače 

jsou vybavené nejmodernějším satelitním navigačním systémem, který umožňuje nepřetržité 

sledování pohybu kamionů a tedy i nákladů zákazníků. 

         Nejčastějšími a také hlavními směry přepravy jsou Slovensko, Polsko, Slovinsko, Itálie, 

Španělsko. 
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4.3.1 Mezinárodní a vnitrostátní spedice 
 

          Firma zajišťuje: 

 široké pojistné krytí dle požadavků odběratele a specifikace zboží 

 100 % obslužnost zákazníka s akceptaci jejich širokého požadavkového spektra  

 celní zastoupení 

4.3.2 Sběrná služba 
 

          V rámci logistické sítě firma poskytuje sběrnou službu s plným pokrytím České 

republiky. Jedná se o minimální množství 1 palety. Termín dodání je 24 - 48 hodin po 

objednaní zboží. 

 

4.3.3 Servisní služby 
 

 opravy nákladních silničních vozidel 

 dodávky náhradních dílů 

 dodávky pneumatik 

 dodávky kotevních a upínacích prostředků 

 dodávky olejů 

 nonstop tankování na vlastní čerpací stanici 

 

4.3.4 Přeprava kusových zádilek 
 

 přeprava kusových zásilek je zajišťována z "domu do domu" 

- přepravou "z domu do domu" se rozumí odebrání, nebo složení zásilky na 

rampě nebo chodníku před vchodem domu zákazníka  

 přeprava je prováděna již od 50 kg 

 výše přepravného je stanovena na základě hmotnosti zboží včetně obalů, 

rozměrnosti zásilky, místa nakládky a vykládky 
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5 Analýza současného stavu zajištění 

pohledávek 
 

          Pohledávky ovlivňují ve firmě řadu stránek finančního hospodaření jako např. 

majetkovou strukturu společnosti, finanční strukturu, likviditu firmy a v neposlední řadě 

náklady i výnosy společnosti, protože vznik pohledávky je účetně vznikem výnosu. Do jaké 

míry pohledávky ovlivňují tyto stránky finančního hospodaření, závisí na jejich kvantitativní 

výši, která je v dopravní firmě vysoká a podílu v majetkové struktuře firmy. 

          Pohledávky se dají ovlivňovat po celou dobu jejich existence. To znamená v době , kdy 

už účetně existují a jsou splatné, dále v době po jejich splatnosti a taky hlavně se mohou 

ovlivňovat před podpisem smlouvy. Podle toho, v kterém momentě se firma snaží pohledávky 

ovlivňovat, závisí volba zajišťovacích instrumentů a taky výše nákladů, které v souvislosti 

s řízením pohledávek vzniknou. [11] 

          Firma, která bude mít vysoké tržby, které ovšem zůstanou nezaplaceny, úspěšná 

nebude. Toho se tato společnost snaží vyvarovat a jedním z možných nástrojů je právě dobré 

zajištění pohledávek. Obchodní věřitelé jsou jistým způsobem existenčně závislí na svých 

stálých odběratelích. Jejich prosperita se odvíjí od prosperity odběratelů. Například důležitá 

rozhodnutí o rozšiřování firmy i jiná podstatná rozhodnutí jsou podmíněna znalostmi o 

budoucím vývoji jejich stálých odběratelů. Firma má proto zájem na dlouhodobé finanční 

stabilitě svých odběratelů, jejich dlouhodobé výnosnosti a dlouhodobé schopnosti platit včas 

své závazky. 

          Pokud by firma obchodovala s neprověřenými a tudíž rizikovými partnery, znamenalo 

by to pro ni velké riziko a z toho vyplývající i možnost finanční ztráty. U rizikového partnera 

je vysoký stupeň nebezpečí nezaplacení pohledávky a v tomto případě pak následné 

zdlouhavé soudní a jiné řízení, např. exekuční vymáhání či konkurzní řízení, by pro firmu 

znamenalo výrazné snížení hodnoty pohledávky a nemožnost disponovat s penězi, které jsou 

v pohledávce vázané. 

          Při vymáhání pohledávky je důležité, aby si podnik zvážil, co si může dovolit. 

Nejdůležitější je promyslet výši dalších nákladů na realizaci pohledávky. Pokud by tyto 

náklady byly vyšší než pohledávka sama, pak je takové vymáhání bezpředmětné. 

          Ve své diplomové práci se budu zabývat pouze pohledávkami z obchodních styků, které 

v této firmě vznikají z provedených služeb, pokud odběratel platí tyto výkony s časovým 
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odstupem po jejich uskutečnění, což se stává téměř vždy. Pohledávky z obchodního styku 

tvoří největší nejdůležitější součást pohledávek. [14] 

 

5.1 Problémy v zajištění a v řízení pohledávek 
 

          Podle mého názoru je v současné době v České republice velkým problémem absence 

morálky v obchodních vztazích, což firmě přináší značné problémy. Slova jako podnikatelská 

etika, čestnost, morálka a spolehlivost v jednání zůstávají spoustě podnikatelům cizí. Při tom 

čestné jednání je podle mého mínění hned za znalostmi a zkušenostmi důležitý nástroj 

k vybudování stálé klientely a tudíž klíčem k úspěšnému podnikání. Pro změnu tohoto 

negativního chování podnikatelů a manažerů je zapotřebí, aby došlo na všech úrovních 

podnikatelského prostředí k výraznému posunu v myšlení a chování všech zainteresovaných. 

Myslím si ovšem, že toho se nedá dosáhnout direktivními nařízeními, ale postupnou změnou 

vnitřních i vnějších podmínek života společnosti. Ovšem byl by to velmi jednostranný pohled 

si myslet, že chyba je jen v morálce odběratelů, protože každá firma se nachází v dvojím 

postavení. Je nejen dodavatelem, ale zároveň i odběratelem. Jako dodavatel vytváří vnitřní 

podmínky pro své pohledávky a jako odběratel vytváří podmínky pro pohledávky svých 

dodavatelů. 

          Mezi další příčiny patří nízké využívání systému finančních služeb, vysoký stupeň 

složitosti vymahatelnosti práv a s tím související stávající legislativa a také nedostatečný 

systém řízení pohledávek. Domnívám se, že jednou z chyb v systému řízení pohledávek je 

nedostatečný sběr informací o bonitě zákazníka a situaci na trhu. 

          Firma se v současné době potýká s velkým množstvím pohledávek po splatnosti či 

nedobytných pohledávek. 

          Nejúčinnější je, když se firma snaží své pohledávky zajistit už před jejich vznikem, 

případně v době, kdy vznikají. K tomu lze využít platební a zajišťovací instrumenty, jejichž 

efektivní používání vede k vybudování úspěšné firmy s minimálním množstvím pohledávek 

po splatnosti a pohledávek nedobytných. 

 

5.2 Aplikace nástrojů k zajištění pohledávek 
 

          Množství pohledávky po splatnosti a nedobytných pohledávek může výrazně ovlivnit 

celkový zisk a peněžní toky firmy, ovšem i majetkovou a kapitálovou strukturu podniku. 
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Efektivní řízení obchodních pohledávek zvyšuje celkovou efektivnost činnosti podniku. Pro 

firmu je taky nezbytně nutné zachování likvidity. Dalo by se říci, že čím menší obchodní 

riziko spojeno s pohledávkami, jejímž hlavním zdrojem jsou zákazníci, tím vyšší zachování 

likvidity.  

          Z výše uvedeného je zřejmé, že efektivní zajištění pohledávek je nezbytně nutné pro 

úspěšný chod podniku. Nebezpečí vzniku problémových pohledávek (polhůtních a 

nedobytných)  je možné snížit zajišťovacími instrumenty. 

          Firma pro zajištění svých pohledávek využívá tyto nástroje: 

 záloha, 

 zástavní právo, 

 pojištění pohledávek, 

 ručení včetně bankovní záruky, 

 směnka. 

          K výše uvedenému je nutné dodat, že mnoho z těchto nástrojů firma používá jen zřídka 

kdy a spousta pohledávek zůstává nezajištěných, a to je podle mého názoru jeden z velkých 

problémů, který způsobuje krátkodobou platební neschopnost. Procentuální podíl těchto 

nástrojů sloužících k zajištění pohledávek na celkovém objemu pohledávek ukazuje 

následující tabulka. 

Tabulka 5: Procentní podíl jednotlivých zajišťovacích nástrojů na celkovém objemu    

pohledávek 

Zajišťovací nástroj Procent. podíl nástroje na celk. objemu 

pohl. 

záloha 5 % 

Zástavní právo 1 % 

Pojištění pohledávek 15 % 

Ručení 1 % 

Směnka 5 % 

∑ 27 % 

Pramen: interní zdroje firmy 

          Z tabulky jednoznačně vyplývá, že téměř většina pohledávek není zajištěna žádným 

nástrojem, což může představovat v budoucnu značný problém. Ovšem na druhé straně je 
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třeba brát v úvahu náklady na zajišťovací instrumenty, které v dnešní době nejsou 

zanedbatelné.  Těmito náklady se budu zabývat v dalších kapitolách. 

          Následující graf znázorňuje grafické vyjádření procentního podílu nezajištěných i 

zajištěných pohledávek na celkovém objemu pohledávek. [16] 

Graf 1: Procentní podíl nezajištěných i zajištěných pohledávek na celkovém objemu   

pohledávek 

 

Pramen: interní zdroje firmy 

5.2.1 Záloha 
 

          Formou zálohy bývá zaplacena určitá část smluvené ceny za provedenou službu. Výše 

zálohy závisí pouze na dohodě mezi firmou a zákazníkem a není dána žádným předpisem. [2] 

           Mezi výhody zálohy jako zajišťovacího instrumentu patří prakticky nulová finanční 

náročnost, pokud nebereme v úvahu náklady spojené s právním ošetřením zálohy v příslušné 

smlouvě u právníka. Ovšem tento náklad by byl pouze jednorázovou záležitostí, protože 

Procentní podíl nezajištěných a zajištěných 
pohledávek na celkovém objemu pohledávek

záloha

zástavní právo

pojištění pohledávek

ručení

směnka

nezajištěné
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výsledek tohoto právního úkonu lze použít i v jakékoli další smlouvě s tím, že je třeba měnit 

jen jméno dlužníka, splatnost, částku a místo a datum vystavení. 

          Bohužel firma tento zajišťovací instrument používá velmi zřídka, což vyplývá z výše 

uvedeného grafu. Tento fakt vyplývá z neochoty firemních odběratelů (dlužníků) tyto zálohy 

za provedenou službu skládat.  

 

5.2.2 Zástavní právo 
 

          Jedním ze zajišťovacích prostředků používaných ve firmě je zástavní právo. Zástavní 

právo je upraveno Občanským zákoníkem a je všeobecně uznáváno. Účastníky tohoto 

právního vztahu jsou zástavní věřitel a zástavní dlužník a v některých případech také třetí 

osoba, tj. zástavce, což je osoba, která zastavila věc k zajištění dlužníkova závazku. Ovšem 

často je zástavce totožný s osobou dlužníka. V případě, kdy nedojde k řádnému a včasnému 

splnění závazku dlužníkem, pak zástavní právo opravňuje věřitele domáhat se uspokojení své 

pohledávky z věci zastavené. 

          Zástavní právo slouží k zajištění dvou funkcí. Je to funkce: 

 zajišťovací, která vede dlužníka ke splnění povinnosti splatit svůj závazek, 

 nahrazovací, pro případ, ve kterém dlužník svůj závazek nesplní, dává věřiteli 

možnost uspokojit svoji pohledávku ze zastavené věci. 

          Věc daná do zástavy musí být přesně definována v písemné smlouvě, stejně tak jako 

zajišťovaná pohledávka. Podle zákona může být zástavou movitá i nemovitá věc, podnik, 

soubor věcí, pohledávka, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, 

obchodní podíl, cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví. Zástavní právo se 

nevztahuje jen na zástavu jako takovou, ale i na její příslušenství a přírůstky nebo neoddělené 

plody. 

            Zastavená věc by měla být odevzdaná zástavnímu věřiteli nebo jiné osobě, na které se 

zainteresované strany dohodly. Toto odevzdání může být nahrazeno tím, že se vznik 

zástavního práva vyznačí v listině, která osvědčuje vlastnictví zástavce a je nutná k užívání 

věci, např. se může jednat o technický průkaz motorového vozidla. 

          Ovšem pokud je zástavou nemovitost, vzniká zástavní právo vkladem do katastru 

nemovitostí. Zástavní právo je možné zřídit na určitou dobu, do určité výše a na určitý druh 

pohledávek, které vzniknou až v budoucnu. 
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          Jako zástavu je možné poskytnout samozřejmě pouze takovou věc, kterou vlastní 

zástavce.  Cizí věc by sice mohla být zastavena, ale pouze se souhlasem vlastníka. Zástavním 

právem je možné zajistit jak pohledávku peněžitou, tak i pohledávku nepeněžitou. Podle 

zákona lze zajistit zástavním právem i pohledávku, která má zástavnímu věřiteli vůči dlužníku 

vzniknout teprve v budoucnu. 

           Jestliže není taková pohledávka, která je zajištěna movitou či nemovitou věcí, splacena 

v plné výši a včas, pak je zástavní věřitel oprávněn zastavenou věc prodat ve veřejné dražbě. 

O takovém výkonu má zástavní věřitel povinnost předem informovat dlužníka případně 

zástavce, pokud není dlužník a zástavce jedna osoba. Po uskutečnění prodeje je povinen 

zástavní věřitel bez jakéhokoli zbytečného odkladu vydat dlužníku výtěžek z prodeje, který 

převyšuje jeho zajištěnou pohledávku. [10] 

           

5.2.2.1 Zhodnocení efektivnosti zástavního práva 

 

          Mezi nejpoužívanější patří ve firmě zástavní právo na movitý a nemovitý majetek. 

Zřízení zástavního práva k nemovitému majetku není vůbec finančně náročnou záležitostí. 

Vzorové smlouvy na vklad zástavního práva a na příslušnou zástavní smlouvu jsou 

k dispozici na internetu.  Zřízení zástavního práva je zpoplatněno částkou 500,- Kč. Toto je 

částka představující hodnotu kolku, který se musí zaplatit při podání návrhu na vklad 

zástavního práva do katastru nemovitostí. 

          Zřízení zástavního práva k movitému majetku je ale značně finančně náročnější, a proto 

taky méně využívaný. V tomto případě je nutné sepsat zástavní smlouvu formou notářského 

zápisu a poté zástavní právo zapsat do tzv. rejstříku zástav. Poplatky za takový notářský zápis 

mohou dosahovat až několik desítek tisíc korun. Výše poplatku je samozřejmě vždy závislá 

od výše pohledávky.  

          Z výše uvedeného se domnívám, že zástavní právo k movitému majetku není 

nejšťastnější cesta k zajištění pohledávek ve firmě jak z pohledu finanční náročnosti při 

zřizování, tak z pohledu výnosu, kterého může věřitel dosáhnout. Naopak zástavní právo 

k nemovitosti je podle mého názoru mnohem efektivnější cesta k zajištění pohledávek. 

V tomto případě je ale ze zřejmých důvodů velmi podstatné znát reálnou hodnotu konkrétní 

nemovitosti. 
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          Ve firmě je zástavní právo jako zajišťovací instrument využíváno jen velmi zřídka. 

Důvodem je podle mého názoru časová náročnost zřízení zástavního práva při velkém počtu 

pohledávek, které ve firmě jsou. 

 

5.2.3 Pojištění pohledávek 
 

          V dnešní době nabízejí pojišťovny mimo jiné i pojištění pohledávek. Zejména jde o 

pohledávky ze zahraničního obchodu a to z toho důvodu, že při obchodování se zahraničím 

vzniká mnohem více rizik než při obchodu tuzemském. Mezi takové rizika lze zařadit platební 

potíže vyvolané politickými událostmi v zemi sídla odběratele, nemožnost transferu úhrad do 

České republiky v důsledku vážných ekonomických potíží země sídla odběratele, vyhlášením 

její platební neschopnosti, zavedením moratoria na platby nebo přírodní katastrofou atd. 

          Mezi nejznámější společnosti, které nabízejí pojištění pohledávek, patří EGAP, 

Generali, Coface, Atradius a Euler Hermes ČESCOB.. Tyto pojišťovny většinou disponují 

rozsáhlými databázemi, aby dokázaly posoudit bonitu odběratele. 

          Pojištění pohledávek poskytuje firmě ochranu proti selhání zákazníka při úhradě jeho 

finančních závazků, usnadňuje růst obratu a pronikání na nové trhy, stabilizuje příjmy a 

zabraňuje rozsáhlým obchodním ztrátám při zhroucení trhu v určitém teritoriu.  

          Pojistit lze obchodní dodavatelské úvěry s odloženou platbou (např. 30 dní, 60 dní 

apod.), které pojištěný dodavatel poskytuje svým odběratelům (zahraničním i tuzemským) při 

dodávce zboží či služeb. Právě tohoto pojištění firma využívá v rámci poskytování služeb. 

          Smyslem pro firmu není pouze ochrana při neuhrazení plateb, ale také možnost 

preventivně předcházet možným škodám prostřednictvím průběžného sledování bonity 

odběratelů a zavedení pravidel pro přidělování úvěrových limitů. 

          Toto pojištění se může vázat buď na konkrétní obchod, nebo na konkrétního 

obchodního partnera, v jehož případě se pojišťuje obrat. V případě firmy Autodoprava, 

Lubomir Kowalczyk, se pojištění vztahuje na španělského obchodního partnera. 

          Výše pojistky kryje tzv. subjektivní riziko, tedy pravděpodobnost platební nevůle či 

platební neschopnosti (tj. konkurz, exekuce, vyrovnání) odběratele, jehož bonitu pojišťovna 

individuálně ohodnotí a určí, jakou výši úvěru (úvěrový limit), respektive obratu, je ochotna 

pojistit. Tato informace je velmi cenná, neboť signalizuje výši rizika vázaného na vztah vůči 

danému partnerovi. Pojišťovna zpřístupňuje firmě informační databázi, která umožňuje získat 

potřebné informace o zahraničním odběrateli. 
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          Výše pojistného je individuální a stanovuje se jako promile z pojištěného obratu, které 

je dáno rizikem spojeným s partnerem a rizikem spojeným s daným teritoriem. Pojišťovny 

obyčejně žádají i minimální výši obratu, který bude pojistkou kryt. Výší pojistného se budu 

zabývat v následujících kapitolách. 

          Máme-li pojištěný daný obchodní vztah, v jehož případě není pohledávka uhrazena ve 

splatnosti, je proces pojistného plnění závislý na délce takzvané karenční lhůty, která obvykle 

bývá 5 až 12 měsíců. Jde o období, které začíná dnem uplynutí splatnosti pohledávky a končí 

uplynutím karenční lhůty, jejíž délka je pojišťovnou určena a která je teritoriálně odlišena. 

Česká republika a ostatní země EU mají nejkratší karenční lhůty, ale například Lybie má 

karenční lhůtu až 18 měsíců. 

          V první části karenční lhůty si firma vymáhá pohledávku sama, a není-li uhrazena, 

postupuje celou věc pojišťovně, která se vymáhání zhostí sama, nebo celou věc předá 

k inkasu svým smluvním partnerům. K pojistnému plnění pak dojde, jestliže nebude 

pohledávka vymožena do konce karenční lhůty.    

          Náklady spojené s vymáháním kryje pojišťovna ze svých zdrojů, neboť jsou součástí 

pojistného plnění. Případné získané prostředky pojišťovna převede na účet firmy, přičemž 

jejich výše může být zohledněna o určenou spoluúčast, popřípadě již dříve vymožené 

prostředky. 

          Pojišťovny kromě samotného pojištění nabízí i doplňkové služby, především 

informačního charakteru. Firma tak může získat komplexní informace o potenciálních či 

existujících klientech (průběžné sledování finanční pozice stávajících odběratelů), o trzích a 

průmyslových odvětvích. To vše i s využitím moderních informačních systémů. Výhody, 

které se váží na pojištění pohledávek, spočívají například ve zvýšení úvěrové bonity při 

jednání s bankou, která samozřejmě zohledňuje fakt, že má podnikatel pojištěné své 

pohledávky. 

          Pojišťovna si samozřejmě vyžádá obecné informace o podnikateli. Dále bude zkoumat, 

v jakém odvětví podnikatel působí, jakého dosahuje obratu a do kterých teritorií směřují 

exportované dodávky. Nezbytné je podat informace o dosavadní struktuře pohledávek 

vzhledem k jejich splatnosti a vzhledem k objemu těchto pohledávek. Kromě toho je 

hodnoceno i rozdělení obratu z hlediska distributorů (zda je dodáváno výrobci, 

velkoobchodníkovi či maloobchodníkovi apod.). V neposlední řadě pojišťovna zjišťuje, jaké 

má podnikatel dosavadní zkušenosti ve vymáhání svých pohledávek. [23]    
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5.2.3.1 Zhodnocení efektivnosti pojištění pohledávek 

 

          Z pramenů úvěrových pojišťovacích agentur je možné vyvodit, že pojištění pohledávek 

průměrně stojí přibližně 2 až 6 % z hodnoty pohledávek. Výše pojistného se odvíjí zejména 

od stupně rizika spojeného s odběratelem, poskytnuté lhůty splatnosti a výši spoluúčasti 

pojištěné firmy. U zahraničních pohledávek se spoluúčast pohybuje v rozmezí 10 až 20%, u 

tuzemských pohledávek může být spoluúčast i vyšší, a proto se příliš nevyužívá. 

          Podle mého názoru jsou poplatky vzhledem k celkovému objemu pojišťovaných 

pohledávek poměrně nízké. Ovšem je třeba si uvědomit skutečnost, že v případě nezaplacení 

pohledávky odběratelem pojišťovna neposkytne úhradu pohledávky čili pojistné plnění ihned 

a v stoprocentní výši, protože pojištěná firma se podílí formou již zmiňované spoluúčasti.  

 

5.2.4 Ručení 
 

          Dalším způsobem zajištění pohledávky, který firma využívá, je institut ručení. Ručení 

znamená, že vedle vztahu věřitele a dlužníka existuje ještě třetí strana, kterou zákon nazývá 

ručitel. Věřitel může uspokojení své pohledávky dosáhnout z majetku ručitele, který na sebe 

bere odpovědnost vůči věřiteli, že pohledávku uspokojí v případě, když ji neuspokojí dlužník. 

Podle občanského zákoníku je možné zajistit každou pohledávku, jejímž obsahem je peněžité 

plnění. U nepeněžitých pohledávek lze ručením zajistit jen takové, jejichž předmětem je 

zastupitelné plnění, nikoli plnění individuální. Ručitelský závazek se vztahuje pouze k plnění 

ve stejném rozsahu, v jakém je vůči věřiteli zavázán dlužník, případně v menším rozsahu. 

Ručení je zásadně časově neomezené, pokud ručitel neuvedl v ručitelském prohlášení jinak. 

Ručitelský závazek není vázán k osobě dlužníka, ale ke konkrétní pohledávce konkrétního 

věřitele, a proto závazek vůči věřiteli nezaniká z důvodu smrti dlužníka. 

          Ručení vzniká na základě písemného prohlášení ručitele adresovaného věřiteli dle 

obchodního zákoníku. V prohlášení musí být uveden: 

 věřitel, 

 dlužník, 

 pohledávka, 

 omezení ručení na část pohledávky nebo na určitou dobu. 

          V případě, kdy v prohlášení není uvedeno žádné omezení ručení, ručí se za celou 

pohledávku a neomezeně. [10] 
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5.2.4.1 Zhodnocení efektivnosti ručení 

 

          Obrovskou výhodou tohoto zajišťovacího instrumentu je, že finanční náročnost 

prakticky nulová, pokud nebereme opět v úvahu náklady za právní službu spojenou 

s přípravou tohoto prohlášení. Tyto náklady jsou ovšem jednorázovou záležitostí, protože 

takto připravené prohlášení od právníka lze využívat opakovaně.  

          Ručení má i své stinné stránky, mezi které patří zejména neochota firemních odběratelů 

zajišťovat písemné ručitelské prohlášení třetích osob (ručitelů) a taky neochota samotných 

ručitelů toto prohlášení poskytovat, což je důvod, proč firma používá tento nástroj jen velmi 

zřídka. 

 

5.2.4.2 Bankovní záruka 

 

          Bankovní záruka je specifickým druhem ručení, který 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. 

          Ručitelem z takové záruky je pouze banka. Před vydáním záruční listiny banka uzavírá 

s dlužníkem smlouvu o převzetí záruky. Bankovní záruku je možné považovat za vystavenou 

až v okamžiku, kdy oznámení o záruce obdrží její příjemce. 

          Bankovní záruky se rozlišují na: 

 platební – těmito zárukami lze zajistit zaplacení hladké platby, dokumentárního 

inkasa, leasingu, směnky apod. 

 neplatební – těmito zárukami se zajišťuje splnění jiného než platebního závazku, např. 

kauční záruka, akontační záruka, záruka za správné provedení smlouvy, apod. [10] 

 

5.2.4.2.1 Zhodnocení efektivnosti bankovní záruky 

 

          Náklady na vystavení bankovní záruky se značně liší pochopitelně podle výše záruky, 

její délky a míry úvěrového rizika. Celkové náklady se mohou pohybovat ve výši 3 až 7% 

z celkové výše pohledávky. Ovšem v případě, když by firma tento zajišťovací instrument 
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využívala opakovaně během roku, pak banka přichází s nabídkou zvýhodněných podmínek, 

kdy poplatky mohou být výrazně nižší (až o 75%). 

          Domnívám se, že firmě by se tento zajišťovací instrument vyplatilo požadovat po svých 

zákaznících, i když cena bankovních záruk je hodně vysoká, neboť úspěšnost tohoto zajištění 

pohledávky je 100% (samozřejmě v případě, že záruku vystavila stabilní banka z nerizikové 

země). 

 

5.2.5 Směnka 
 

          Směnka je obchodovatelný cenný papír obsahující zákonem předepsané náležitosti, ze 

kterého jejímu právoplatnému majiteli vyplývá právo na zaplacení peněžní pohledávky zde 

uvedené, kterou má vůči tomu, kdo na tuto listinu napsal své závazkové prohlášení a podepsal 

se pod ně. 

          Směnečný závazek může vzniknout z různých příčin. Ve směnce se nevyžaduje blíže 

uvádět okolnosti, které vedly k jejímu vystavení. Z toho vyplývá nespornost závazku, neboť 

směnečný dlužník nemůže vázat proplacení směnky předem na nějaké podmínky a výhrady. 

          V praxi se používají různé druhy směnek. Podle toho, kdo směnku vystavuje, se 

směnky dělí na: 

 směnky vlastní, 

 směnky cizí. 

          Ve směnce vlastní se vyskytují 2 zúčastněné osoby. Jednou z nich je výstavce směnky, 

který je dlužníkem a druhou je majitel směnky, který je věřitelem a je označován jako 

remitent. 

          Směnka cizí obsahuje příkaz výstavce směnky třetí osobě, aby zaplatila věřiteli ve 

stanovený termín vyznačenou peněžní sumu. Na této směnce vystupují 3 osoby. Jedná se o 

výstavce (vedlejší dlužník), věřitel (majitel směnky, remitent) a směnečník (hlavní dlužník), 

který ji akceptuje a tím se zavazuje, že směnku zaplatí. 

          Podle údaje splatnosti existují směnky: 

 vistasměnka, která musí být zaplacena při tzv. viděné, což je okamžik předložení 

dlužníkovi, 

 lhůtní vistasměnka, která se musí zaplatit ve lhůtě následující po viděné a ta je 

uvedena na směnce, 
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 datosměnka, na které je uveden čas zaplacení od data vystavení směnky, 

 směnka fixní, ve které je uveden konkrétní den zaplacení směnky. 

          V současnosti jsou poměrně využívané i tzv. bianco (blanco) směnky, což jsou směnky, 

ve kterých nejsou vyplněny některé údaje, např. částka směnky nebo termín splatnosti. Tento 

typ směnky přichází v úvahu, kdy např. směnka slouží ke krytí (zajištění) pohledávky věřitele. 

Lze ji využít mezi různými obchodními partnery. Ovšem podstatnou skutečností je, že takové 

směnky by se měly používat jen mezi osobami, které si plně důvěřují. V bankovní praxi se 

využívají zejména u depotních (úložných, depozitních) směnek při kontokorentním úvěrování, 

a to z toho důvodu, že při kontokorentním úvěru nemohou být určité směnečné údaje předem 

vyplněny (směnečná částka, termín splatnosti), protože se předem nezná výše úvěru, ani 

termín, kdy jedna ze stran vypoví úvěr. 

          Aby byla směnka platná, musí obsahovat základní náležitosti, kterými jsou: 

 označení, že jde o směnku, 

 bezpodmínečný příkaz nebo slib zaplatit určitou peněžní sumu, 

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

 údaj splatnosti, 

 údaj místa, kde má být placeno, 

 jméno toho, komu má být placeno (remitenta), 

 datum a místo vystavení směnky, 

 podpis výstavce. 

          Některé nemusí být uvedeny výslovně, např. chybí-li ve směnce místo zaplacení, je jím 

místo uvedené u jména směnečníka, chybí-li uvedení termínu splatnosti, vychází se 

z předpokladu, že směnka je splatná na předložení (na viděnou) apod.  

          Velmi podstatnou vlastností směnky je její převoditelnost indosamentem (rubopisem) 

na jinou osobu. Indosament se vyjadřuje na rubu nebo na vymezené lícní části směnky a 

podepisuje ho indosant, to je osoba, která směnku převádí na druhého.Tímto se převede 

pohledávka na nového majitele směnky (indosatáře), který nabývá všech směnečných práv.  

          Neproplacení směnky musí být úředně zjištěno v zákoně uvedeným orgánem, který 

následně vystaví veřejnou listinu, ve které jsou zachyceny zjištěné skutečnosti. Celý úkon se 

nazývá protestem. Výrazná hospodářská přednost směnky spočívá v tom, že směnka 

umožňuje rychlé a poměrně dokonalé uspokojení pohledávky věřitele a ze dvou důvodů. 
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          Prvním důvodem je, že za zaplacení směnky ručí výstavce (u vlastní směnky) nebo 

akceptant (u cizí směnky), případně všechny ostatní osoby podepsané na směnce. Tato 

vlastnost se označuje jako solidárnost ručení výstavce, akceptanta a indosantů. Akceptant 

(resp. výstavce vlastní směnky) se označuje jako hlavní dlužník a ostatní ručící za zaplacení 

směnky jako postihoví dlužníci. V případě, že hlavní dlužník směnku nehonoruje, předloží ji 

majitel dalším osobám, které jsou na směnce podepsány. Pokud jeden z podepsaných směnku 

zaplatí, je jeho věcí, aby se postihem hojil na ostatních osobách na směnce podepsaných. 

          Druhým důvodem rychlého a poměrně dokonalého uspokojení pohledávky věřitele je 

zkrácené soudní řízení. Pokud věřitel není při prezentaci směnky uspokojen, múže uplatnit 

pohledávku žalobou u příslušného soudu. Na základě takového návrhu věřitele soud 

rozhoduje ve zkráceném řízení. Na základě žaloby a bez slyšení dlužníka soud vydá bez 

prodlení platební rozkaz. Dlužníku se v něm ukládá povinnost uhradit směnečný závazek do 3 

dnů a uhradit náklady řízení anebo v té samé lhůtě písemně uplatnit námitky proti platebnímu 

rozkazu. 

          Při nezaplacení směnky má její majitel právo postihu proti směnečně vázaným osobám 

a může požadovat: 

 směnečnou částku, 

 6 % úroku z prodlení ode dne splatnosti, 

 Provizi ve výši stanovené zákonem ze směnečné částky, 

 Výlohy při protestu. [3] 

 

5.2.5.1 Zhodnocení efektivnosti směnky 

 

          Důsledky nezaplacení směnky mohou být pro každého podnikatele z hospodářského 

hlediska velice nepříznivé, protože směnečné protesty bývají uváděny v tzv. seznamu 

směnečných protestů, který je pro zainteresované subjekty přístupný, anebo jsou věřitelé o 

směnečných protestech zpravováni jinými cestami. Každý podnik, který se dostane na seznam 

směnečných protestů, pak získá jen velmi těžko případné bankovní a obchodní úvěry. 

          Dalším příznivým faktem pro věřitele je, že směnečné podvody jsou kvalifikovány jako 

trestný čin podvodu. 

          Dále je nutné neopomenout i jiná pozitiva směnky jako je např. téměř nulová finanční 

náročnost, pokud samozřejmě nebereme opět úvahu náklady spojené s přípravou směnky a 
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směnečného prohlášení právníkem. Ovšem směnku podle vzoru dokáže podle mého názoru 

připravit i zkušený zaměstnanec, a proto je vhodné z hlediska nákladů zvážit přípravu směnky 

právníkem. 

          Domnívám se ovšem, že směnka má i svoji slabou stránku. Zvlášť v současné době, ve 

které podnikatelská etika a morálka nedosahuje příliš vysokého stupně, hrozí riziko, že 

výstavce směnky, případně směnečník v dostatečném předstihu před vydáním směnečného 

rozkazu převede svůj veškerý majetek na své příbuzné. V takovém případě, kdy dlužník nic 

nevlastní je šance na uspokojení pohledávky téměř nulová. Z tohoto důvodu je míra 

uspokojení pohledávky, která je zajištěna směnkou odvislá od toho, zda dlužník vlastní 

majetek, jehož tržní hodnota je minimálně ve výši dané pohledávky. 

          V případě, že směnku podepisuje fyzická osoba, je velmi podstatné mít k této směnce 

taky souhlas zákonného partnera dlužníka, pokud by neměli vlastnictví rozděleno. Pokud 

tomu tak není, tak je víc než pravděpodobné, že při exekuci nastane problém, protože 

vlastníkem majetku je i osoba, která nic nedluží a za nic neručí (zákonný partner dlužníka). 

Tento fakt může představovat další slabší stránku směnky. 

          Ve firmě se směnka jako způsob zajištění pohledávky využívá ve srovnání se zástavním 

právem či ručením poměrně často. Důvodem této skutečnosti je její jednoduchost, časová a 

finanční nenáročnost a v neposlední řadě návratnost, která souvisí se zákonem zabezpečujícím 

soudní vymáhání ve zkráceném řízení. Ačkoli je nutné podotknout, že firma má jisté negativní 

zkušenosti se zajišťováním pohledávek prostřednictvím směnky z důvodů zmiňovaných již 

výše. 

 

6 Návrh zlepšení současného stavu zajištění 

pohledávek 
 

           

           Domnívám se, že ke zlepšení současného stavu zajištění pohledávek by mohl velmi 

výrazně přispět právě již zmiňovaný faktoring. Podstatným důvodem je skutečnost, že firma 

se v současné době potýká s okamžitou platební neschopností v důsledku nedodržování 

termínů splatnosti vystavených faktur (v horším případě nezaplacení vůbec), které mají už i 

tak neúnosně dlouhé doby splatnosti 90 dnů. Myslím si, že ke zmírnění tohoto problému, 

případně úplného odstranění by mohl vést právě faktoring. 
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6.1 Faktoring 
 

          Faktoring je v dnešní době poměrně využívaný zajišťovací instrument zvláště 

v podnicích, které mají neúnosně dlouhé doby splatnosti svých faktur. Dopravní firmy mezi 

takové podniky beze sporu patří. Doba splatnosti se v dopravě pohybuje až okolo 90 dnů. 

          Faktoring je bankovní produkt, kterým banka řeší podnikatelům, respektive svým 

klientům, financování krátkodobých pohledávek do splatnosti, jejich správu, inkaso a 

případně zajištění pohledávek pro případ platební nevůle či platební neschopnosti odběratele. 

Zjednodušeně řečeno, firma pravidelně dodává zboží tuzemským nebo zahraničním 

odběratelům, kopie faktur posílá faktoringové společnosti a ta mu proplácí standardně do 

dvou dnů 70-90%  nominální hodnoty pohledávky, dle celkové kvality a možných rizik ve 

vztahu k odběrateli.  Faktoringová společnost se tak stává novým a výhradním majitelem 

pohledávky včetně jejího příslušenství.  O pohledávky dále pečuje, zajišťuje jejich včasné 

inkaso, v případě prodlení placení od odběratelů zasíláním upomínek aj., organizuje právní 

podporu apod. K datu splatnosti hradí odběratelé na účet faktoringové společnosti a ta 

následně uhradí klientovi zbývající část pohledávky. Faktoringové společnosti bývají 

nejčastěji dceřiné společnosti bank. 

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

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

svých závazků. Nemusí se starat o pohledávky a může se plně věnovat svému obchodu. V 

případě bezregresního faktoringu, kdy pohledávky jsou i pojištěné, má klient jistotu vrácení 

až 100%  nominální hodnoty pohledávky a to do 90 dnů po její splatnosti. 

 

6.1.1 Funkce faktoringu 
 

          Jedná se především o tyto funkce: 

  financující - faktoringová společnost poskytuje okamžité zálohové platby, 

 zajišťovací - faktoringová společnost na sebe bere riziko nezaplacených pohledávek a 

může také zajišťovat pojištění a kontrolu splácení poskytnutých úvěrů na dodané zboží 

či poskytnuté služby, 

http://www.factoringcs.cz/cs/zakladni-produkty/tuzemsky-factoring.html
http://www.factoringcs.cz/cs/zakladni-produkty/exportni-factoring.html
http://www.firemnifinance.cz/firmy-a-urady/financni-spolecnosti/factoringove-spolecnosti/
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 administrativně-inkasní – faktoringová společnost může zajišťovat i administrativní a 

inkasní operace, např. vede účetnictví firmy, zabezpečuje celní projednání zboží, 

vystavuje faktury pro smluvní partnery, inkasuje platby za pohledávky apod. 

 

6.1.2 Druhy faktoringu 
 

 bezregresní faktoring, u kterého faktoringová společnost přebírá rizika za případné 

neplnění ze strany odběratele, tento druh faktoringu neklade žádné požadavky na 

finanční situaci podnikatele (klienta), ale pouze na bonitu odběratele a klient odpovídá 

za pohledávku pouze v případě, že porušil smluvní podmínky, 

 regresní faktoring, u něhož faktoringová společnost nepřebírá riziko nezaplacení při 

postoupení pohledávky, po uplynutí ochranné lhůty trvající většinou 30 – 60 dní po 

splatnosti pohledávky, ve které faktor. společnost vede upomínkové řízení, využívá 

možnosti postoupit pohledávku zpět na dodavatele. 

          Z hlediska místa působení odběratele lze faktoring členit na: 

 Tuzemský faktoring představuje odkup, financování, správu a inkaso krátkodobých 

pohledávek, které vznikly tuzemským odběratelům, 

 Vývozní faktoring představuje odkup, financování, správu a inkaso krátkodobých 

pohledávek, které vznikly zahraničním odběratelům, 

 Dovozní faktoring umožňuje posunout platbu za zboží, které nakupujete od 

zahraničních dodavatelů, pokud využijete dovozní faktoring nemusíte mít bankovní 

záruku, směnku, akreditiv apod. [4] 

 

6.1.3 Výhody a nevýhody 
 

          Využitím faktoringu se dá v mnoha ohledech zjednodušit podnikání. Mezi hlavní 

výhody patří pružné získání peněžních prostředků, převzetí profesionální správy pohledávek a 

jejich inkasa, elektronická komunikace s on-line přehledem o pohledávkách a zálohách, 

okamžité posouzení žádosti a možnost uzavření smlouvy, finanční pokrytí sezónních špiček či 

jiných výkyvů způsobených sezónností prodejů, zvýšení konkurenceschopnosti díky možnosti 
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prodloužení splatnosti odběratelům, zrychlení obrátky oběžných aktiv, což umožní růst 

produkce a v souvislosti s tím i růst marže, rychlejší placení dodavatelům a v neposlední řadě 

zdroje získané faktoringem lze neúčelově použít i k financování jiných rozvojových projektů 

firmy apod. 

          Faktoring má samozřejmě i své nevýhody. Jednou z nich je, že faktoring je vhodný jen 

pro krátkodobé pohledávky a především taky v případě, že se jedná o pohledávky ze stálého 

okruhu odběratelů na určitém trhu. Pokud jde o teritoriální zaměření faktoringu, je toto 

financování dostupné většinou na domácím trhu a při vývozu zejména do zemí s vyspělým 

tržním hospodářstvím.  

 

6.1.4 Cena faktoringu 
 

            Cena faktoringu se v závislosti na rozsahu funkcí, které plní, skládá ze dvou položek: 

 Faktoringový poplatek, 

 Úrok. 

          Do faktoringového poplatku vstupují náklady na administrativní zpracování faktur, 

evidenci, inkasní činnost, posouzení bonity a jiné náklady (např. celní poplatky apod.) a 

riziková provize, která plyne z převzetí úvěrového rizika a závisí zejména na bonitě 

odběratele. Faktoringová provize se pohybuje v rozmezí 0,5 – 3% hodnoty pohledávek. 

          Úrok z čerpaných a dosud nesplacených záloh se počítá za dny mezi převedením zálohy 

a úhradou faktury odběratelem. Úroková sazba odpovídá sazbě, kterou používají komerční 

banky při poskytování krátkodobých úvěrů na financování pohledávek do lhůty splatnosti. 

Tato sazba se odvíjí od úrokové sazby na mezibankovním trhu (PRIBOR – Prague Interbank 

Offered Rate nebo LIBOR – London Interbank Offered Rate). [20] 

 

 

6.1.5 Současný vývoj faktoringu 
 

          V této kapitole bych ráda uvedla současný vývoj faktoringu na trhu. V roce 2010 došlo 

po poklesu v roce 2009 k opětovnému meziročnímu růstu faktoringových obchodů, což 

můžeme vidět na následujícím grafu. 

http://www.firemnifinance.cz/firmy-a-urady/financni-spolecnosti/komercni-banky/
http://www.firemnifinance.cz/firmy-a-urady/financni-spolecnosti/komercni-banky/
http://www.firemnifinance.cz/firmy-a-urady/financni-spolecnosti/komercni-banky/
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Graf 2: Vývoj faktoringových obchodů v ČR  

 

Pramen: Česká leasingová a finanční asociace: Informace o trhu [on-line]. Praha : Česká leasingová a 

finanční asociace 2011. Dostupné na: http://www.clfa.cz/statistiky/zprava_o_stavu_trhu_2009_grafy.xls 

 

          Na členy Asociace faktoringových společností České republiky byly v roce 2010 

postoupeny pohledávky celkem za 111,9 mld. Kč. Proti r. 2009 to znamená růst o 12,2 %.  

          Vedoucím produktem na českém faktoringovém trhu byl v roce 2010 regresní 

faktoring, tak jak tomu bylo i v předchozích letech. Podíl bezregresního faktoringu zůstává 

stále poměrně nízký. Poměr bezregresního a regresního faktoringu znázorňuje graf 3. 
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Graf 3: Faktoringový produkt 2010 

 Pramen: Česká leasingová a finanční asociace: Informace o trhu [on-line]. Praha : Česká leasingová a 

finanční asociace 2011. Dostupné na: http://www.clfa.cz/statistiky/zprava_o_stavu_trhu_2009_grafy.xls 

 

           Proti předchozímu roku poklesl v roce 2010 mírně podíl tuzemského faktoringu (z 80,7 

% na 76,8 %), zvýšil se podíl exportního faktoringu (z 17,8 % na 21 %), zvýšil se také podíl 

importního faktoringu (z 1,5 % na 2,2 %). U exportního faktoringu  se jednalo o meziroční 

zvýšení jeho objemu o 32%. Poměr tuzemského, exportního a importního faktoringu je 

zřejmý z grafu 4. [17] 

 

Graf 4: Poměr tuzemského, exportního a importního faktoringu 

 

Pramen: Česká leasingová a finanční asociace: Informace o trhu [on-line]. Praha : Česká leasingová a 

finanční asociace 2011. Dostupné na: http://www.clfa.cz/statistiky/zprava_o_stavu_trhu_2009_grafy.xls 
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http://www.clfa.cz/statistiky/zprava_o_stavu_trhu_2009_grafy.xl


- 52 - 
 

6.2 Vyčíslení nákladů faktoringu pro firmu            
 

          Prvním krokem ke schválení a zavedení faktoringu je splnění několika požadavků 

faktoringové společnosti, kterými jsou: 

 minimálně 3 odběratelé,  

 roční obrat aspoň 20 mil. Kč 

 pohledávky nejsou zastaveny třetím osobám 

 ve smlouvách není uveden zákaz postoupení pohledávek. 

          Po splnění těchto požadavků si faktoringová společnost vyžádá účetní výkazy (Výkaz 

zisku a ztrát, Rozvaha) a seznam odběratelů, které si následně prověří. Na základě těchto 

údajů faktoringová společnost stanoví sazbu faktoringových nákladů a nastavení limitů. 

          Po podepsání faktoringové smlouvy může firma začít fakturovat s tzv. cesní doložkou 

(doložka o postoupení pohledávky). Jednou týdně pak bude firma postupovat pohledávky 

faktoringové společnosti, která jí bude obratem posílat zálohu ve výši 80% z hodnoty faktur. 

K datu splatnosti pohledávky faktoringová společnost doplatí zbývající část, od které odečte 

cenu faktoringu. 

          Pro firmu Lubomir Kowalczyk, Autodoprava, byly na základě aktuálních nabídek 

faktoringových společností působících v současnosti na trhu náklady vyčísleny následovně: 

 

Tabulka 6: Náklady regresního factoringu 

Předpokládaný obrat faktoringu s vybranými 

odběrateli (rok) 

30 000 000 Kč 

Reálná návratnost faktur (ve dnech) 90 

Faktoringový limit 6 000 000 Kč 

Měsíční faktoringový úrok 25 000 Kč 

Měsíční faktoringový poplatek 10 000 Kč 

Měsíční náklady celkem 35 000 Kč 

Náklady faktoringu jako procento z obratu 1,4 % 

Výše zálohy  80 % (z hodnoty pohledávky) 

Pramen: Bankovní poradce a vlastní výpočty 
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          Tyto náklady byly faktoringovou společností nastaveny na základě obratu a reálné 

návratnosti faktur. Předpokládaný faktoringový obrat jsem zvolila 30 mil. Kč. Vycházím 

z obratu firmy, který je 39 mil. Kč. Domnívám se, že ne úplně vše musí být kryto faktoringem 

ze zcela zřejmého důvodu, kterým je finanční úspora. Firma má mimo jiné i stálého 

spolehlivého odběratele, který platí včas a který pro firmu představuje přibližně ¼ obratu. 

V tomto případě je podle mého názoru faktoring zbytečný. 

          Z výše uvedeného vyplývá, že měsíční finanční náklady faktoringu by pro firmu činily 

35 000 Kč. Tato cena je částkou konečnou a skládá se z faktoringového úroku a 

faktoringového poplatku. V ceně jsou zahrnuty rovněž i náklady na administrativní 

zpracování faktur, evidenci, inkasní činnost, upomínkování apod. 

          V případě bezregresního faktoringu by tyto náklady ovšem byly vyšší a to z toho 

důvodu, že banka na sebe přebírá riziko nezaplacení odběratelem. U bezregresního faktoringu 

by náklady vypadaly takto: 

 

Tabulka 7: Náklady bezregresního faktoringu 

Předpokládaný obrat faktoringu s vybranými 

odběrateli (rok) 

30 000 000 Kč 

Reálná návratnost faktur (ve dnech) 90 

Měsíční faktoringový úrok 25 000 Kč 

Měsíční faktoringový poplatek 10 000 Kč 

Monitorovací poplatek 150 Kč 

Poplatek za stanovení úvěrového limitu 750 Kč (jednorázový) 

Poplatek za převzetí rizika neplacení 12 500 Kč 

Náklady faktoringu celkem 47 650 Kč 

Náklady faktoringu jako procento z obratu 1,9 % 

Výše zálohy 80 % 

Převzetí rizika neplacení 80 % (spoluúčast 20 %) 

Pramen: Bankovní poradce a vlastní výpočty 

 

          Poplatek za převzetí rizika neplacení se vyskytuje pouze u bezregresní formy faktoringu 

a je to právě ten poplatek, který způsobuje značný cenový rozdíl mezi regresní a bezregresní 

formou. Dalo by se zjednodušeně říci, že tento poplatek představuje prakticky měsíční 

pojistné za pojištění pohledávek. V případě nezaplacení odběratelem faktor přebírá riziko ve 
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výši 80 % z hodnoty pohledávky, 20 % je pak spoluúčast klienta (firmy).  Úvěrový limit, do 

jehož výše faktoringová společnost převezme riziko nezaplacení postoupených pohledávek, je 

pak pro každého odběratele stanoven zvlášť. Za stanovení tohoto úvěrového limitu je účtován 

jednorázový poplatek, dále klient hradí navíc poplatek za monitorování, který je ovšem 

poměrně zanedbatelný. 

          Z výše uvedeného vyplývá, že měsíční náklady pro firmu na bezregresní formu 

faktoringu by činily 47 650 Kč. Tato částka zahrnuje faktoringový úrok a poplatek, 

monitorovací poplatek a poplatek za převzetí rizika neplacení. Poplatek za stanovení 

úvěrového limitu jsem do měsíčních nákladů nezapočítávala, protože se jedná pouze o 

poplatek jednorázový. Přehlednější srovnání regresní a bezregresní formy vyjadřuje 

následující tabulka: 

 

Tabulka 8: Srovnání regresní a bezregresní formy faktoringu z hlediska nákladů 

Forma/Náklady Měsíční náklady celkem Náklady jako procento z 

obratu 

Regresní faktoring 35 000 Kč 1,4 % 

Bezregresní faktoring 47 650 Kč 1,9 % 

Pramen: Vlastní výpočty 

 

          Podle mého názoru je bezregresní faktoring pro firmu vhodným řešením stávajících 

problémů v souvislosti s pohledávkami. Firma se neustále potýká s neúnosně dlouhými 

lhůtami splatnosti 90 dnů, navíc s nedodržováním těchto termínů, případně nezaplacením 

vůbec a toto ji pak přináší nezáviděníhodné finanční potíže. V takové situaci by bezregresní 

faktoring nepochybně přispěl ke zmírnění nebo zcela odstranění tohoto problému. 

          Pravdou je, že cena této služby není zanedbatelná, avšak není nepřijatelná. Je třeba mít 

na paměti, že bezregresní faktoring představuje komplexní zajištění pohledávek včetně 

pojištění, správy, inkasa a vymáhání pohledávek. 

          Ještě nedávno byl podíl regresního faktoringu na českém trhu dominantním především 

proto, že bezregresní faktoring byl pro faktoringové společnosti velmi rizikovým produktem. 

Situace se začala měnit ve prospěch bezregresního faktoringu tehdy, když faktoringové 

společnosti začaly šířeji využívat pojištění pohledávek.  

          Podmínky pojistných smluv dnes faktoringovým společnostem umožňují přenést riziko 

neplacení postoupených pohledávek na pojišťovny, což vytvořilo velmi příznivé klima pro 

širokou expanzi bezregresního faktoringu na našem trhu.  

http://www.anov.cz/problematika-pohledavek/vseobecne/pojisteni-pohledavek/
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           Zvláště populárním se stal bezregresní faktoring v době nedávné finanční krize, kdy 

mnohé banky značně zpřísnily podmínky úvěrování a prodej pohledávek před splatností se 

pro mnohé firmy stal nejdostupnějším instrumentem financování.  

          Vzhledem k tomu, že pojištění pohledávek pomohlo faktoringovým společnostem 

eliminovat hlavní rizika bezregresního faktoringu, došlo ke značnému zjednodušení podmínek 

odkupu pohledávek před splatností a ke změkčení kritérií hodnocení bonity pohledávek i 

solventnosti odběratelů. Věřitelé dnes mají možnost prodat faktoringovým společnostem 

dokonce i ty pohledávky před splatností, u nichž odběratel již přestal hradit své závazky 

vyplývající z dříve vystavených faktur nebo je v krizové situaci. Při podepsání faktoringové 

smlouvy musí dodavatel jen něco málo doplatit za pojištění pohledávek a všechna rizika pak 

nese pojišťovna. 

          Podíl regresního faktoringu na českém trhu je sice stále větší než podíl bezregresní 

formy, ovšem jak už bylo výše zmíněno bezregresní faktoring zaznamenává značný růst. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 56 - 
 

Závěr  

 

          V mé diplomové práci jsem se zabývala zajištěním pohledávek, které je velmi podstatné 

pro úspěšný chod celého podniku. 

          V teoretické části jsem nejprve popsala pohledávky obecně, jejich vznik, zánik, 

oceňování, účtování, právní úpravu. Dále jsem se soustředila na řízení a ovlivňování 

pohledávek. Poté jsem přešla k zajištění pohledávek, které jsem rozčlenila na zajištění 

pohledávek před uzavřením smlouvy a zajištění pohledávek po uplynutí splatnosti. 

          V praktické části mé práce jsem charakterizovala firmu Lubomír Kowalczyk, 

Autodoprava a následně jsem provedla analýzu současného stavu zajištění pohledávek. Došla 

jsem k závěru, že tento stav je naprosto nedostatečný, neboť pohledávky jsou zajišťovány 

pouze z 27 %.  Zbylých 73 % pohledávek zůstává zcela nezajištěných. Dále jsem z interních 

zdrojů firmy zjistila, že se podnik potýká s velkým množstvím polhůtních a nedobytných 

pohledávek. Je zřejmé, že příčinu tohoto problému je nutné hledat právě v chabém zajištění 

pohledávek. V této části práce jsem rovněž popsala jednotlivé zajišťovací instrumenty, které 

jsou ve firmě používány a zhodnotila jsem jejich efektivitu. 

          Následně jsem navrhla možné řešení problému se zajištěním pohledávek, které 

nacházím ve faktoringu. Popsala jsem jeho funkce, výhody i nevýhody a jeho druhy.  

          Došla jsem k závěru, že faktoring plní významnou finanční funkci především tím, že 

vytváří nové možnosti přístupu dodavatele k finančním zdrojům. Dodavatel nemusí vázat svůj 

kapitál v pohledávkách, protože po postoupení pohledávek je mu vyplacena částka 

pohledávek a tím se urychluje jejich inkaso a zlepšuje cash-flow dodavatele. 

          Další předností faktoringu je, že urychluje uzavírání hospodářských smluv. Tím, že 

banka financuje pohledávky dodavatele, usnadňuje mu poskytovat dodavatelský úvěr a toto 

vede ke zlepšení pozice dodavatele v konkurenčním prostředí. 

          Faktoring dále zbavuje dodavatele rozsáhlé administrativy spojené se správou 

pohledávek, upomínáním apod. 

          Mnozí ekonomové tvrdí, že stinnou stránkou faktoringu je jeho cena. Ovšem v dnešní 

době  u velkých faktoringových společností platí, že faktoring je dnes pro většinu českých 

firem cenově přijatelný. Tento fakt je výsledkem jednak konkurenčního boje faktoringových 

společností mezi sebou, ale také výsledkem toho, že většina firem dokáže obchodně využít a 

zhodnotit reálné přínosy z faktoringu pro své podnikání. 
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          V neposlední řadě faktoring je často srovnáván s bankovními úvěry. Ovšem i v této 

oblasti faktoring významně boduje a to hned z několika důvodů.  Prvním z těchto důvodů je 

fakt, že rozdíly v úrokových sazbách jsou minimální nebo žádné. Další podstatnou skutečností 

je, že faktoringová společnost dokáže v mnoha případech poskytnout finanční prostředky i 

firmám, které při žádosti o úvěr u banky neuspěly. Důvod je prostý. Úvěrové riziko u 

faktoringu se totiž rozkládá na dodavatele (klienta), ale také na odběratele, což u úvěru není 

možné. Dalším podstatným důvodem je možnost flexibilního čerpání finančních zdrojů od 

faktoringové společnosti. Postoupenými pohledávkami má firma nárok na čerpání až do 

smluvně sjednané procentní výše (70 – 90% hodnoty pohledávek), ale toto čerpání není 

obligatorní a v rámci stanoveného limitu mohou být finanční prostředky čerpány v libovolné 

výši kdykoliv nebo je naopak po určitou dobu nemusí firma čerpat vůbec. Faktoringové 

společnosti pracují se svými zdroji tak, aby nemusely firmám (klientům) z nečerpaného 

nároku účtovat žádné poplatky (tzv. závazkovou provizi či rezervační poplatek), což banky 

naopak zpravidla dělají.  

          V následující části práce jsem provedla analýzu současného vývoje na faktoringovém 

trhu, z které vyplývá, že v roce 2010 došlo k růstu faktoringových obchodů. Faktoringovými 

společnostmi byly postoupeny pohledávky celkem za 111,9 mld. Kč. Vedoucím produktem na 

českém faktoringovém trhu je regresní faktoring. Ovšem podíl bezregresní formy faktoringu 

neustále stoupá především díky možnosti přenesení rizika neplacení postoupených 

pohledávek na pojišťovny. 

          Závěrem mé práce jsem po konzultaci s bankovním poradcem vyčíslila náklady pro 

firmu na regresní i bezregresní formu faktoringu. Měsíční náklady na regresní faktoring by 

pro danou firmu činily 35 000 Kč, což představuje 1,4 % z obratu. Bezregresní forma 

faktoringu by byla o 12 650 Kč dražší. Měsíční náklady by tedy byly ve výši 47 650 Kč. Tato 

částka představuje 1,9 % z obratu.  

          Doporučila jsem bezregresní faktoring. Mezi regresní a bezregresní formou je sice 

zřejmý cenový rozdíl, ale domnívám se, že tento rozdíl není zásadní. Je třeba mít na paměti, 

že tento finanční produkt  představuje komplexní zajištění pohledávek včetně převzetí rizika 

nezaplacení.  

          Podle mého názoru by faktoring značně přispěl ke zlepšení stávající situace v oblasti 

zajištění pohledávek a zcela by eliminoval problémy vznikající v důsledku nedobytných a 

polhůtních pohledávek. 
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