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ANOTACE 

 

Tématem předloţené diplomové práce „Řízení pohledávek“je zmapování procesu správy 

pohledávek a analýza současného stavu pohledávek ve vybrané společnosti. V teoretické části 

jsou definovány pojmy v oblasti pohledávek, způsoby zajištění pohledávek a moţnosti řízení 

s následným zánikem pohledávky. Praktická část je zaměřena na monitorování pohledávek 

konkrétní společnosti. Úvodem jsou uvedeny základní informace o podniku a dále se zaměřuji 

na analýzu pohledávek v jednotlivých letech. Pozornost věnujï hlavně pohledávkám z 

obchodního styku. Závěrem se zaměřuji na vhodnou volbu inkasních agentur a efektivitu 

řízení pohledávek. 

 

Klíčová slova: pohledávky, analýza, zajištění pohledávek 

 

 

 

 

 

ANNOTATION 

 

The topic of the thesis „The Receivables Management“ is the description of a process 

regarding the receivables management and the analysis of the current status of receivables in a 

selected company. In the theoretical part, the terms considering the receivables are defined 

and as well as the methods of the receivables securing and the management options with 

subsequent termination of a receivable. The practical part is focused on monitoring the 

receivables in a particular company. It provides elementary information on the company and 

focuses on the analysis of the receivables in particular years. The attention is paid 

predominantly to the trade receivables. Finally, I focus on the appropriate choice of collection 

agencies and the efficiency of the receivables management. 
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ÚVOD 

Finanční a ekonomická krize, která otřásá světovou ekonomikou od roku 2008, je 

krizí, která zasáhla celou světovou společnost. Na rozdíl od jiných finančních krizí, které se 

rozpoutaly v nově vznikajících ekonomikách od počátku devadesátých let dvacátého století, 

například v Mexiku, Asii, Brazílii, Rusku a Argentině, začala tato krize v centru světového 

finančního systému - ve Spojených státech amerických. Poté se rozšířila do dalších 

průmyslových zemí a nakonec postihla celý svět. Krize se vyskytla ve všech společnostech, 

přesto byl rozsah jejího dopadu v jednotlivých případech velmi odlišný. Tato krize je proto 

velmi unikátní, neboť je první krizí, jeţ přímo ovlivnila celý svět. 

Této krizi nečelí jen největší světové soukromé finanční instituce. Je to krize finanční, 

jeţ se stala krizí obecně ekonomickou, která se můţe stát krizí zaměstnanosti, a jeţ v mnoha 

zemích můţe způsobit krizi sociální a postupně i politickou. 

Snad nikdo z dnešních manaţerů nemá dost zkušeností se zvládáním podobné 

takového krize. Jisté je jen to, ţe přeţít ji a vyjít z ní posílen není moţné beze změn. 

Pokračovat v dosavadních zvyklostech a jen čekat na příchod oţivení můţe být tím 

nejriskantnějším rozhodnutím, neboť to můţe firmu dostat do tíţivé situace, která můţe 

vyústit v platební neschopnost.  

V reálném trţním prostředí představuje zadluţenost jeden z váţných ekonomických 

problémů, který je nutno vzít na vědomí. Tato skutečnost můţe být pro řadu firem váţným 

existenčním nebezpečím, a to zejména v případech, kdy je z důvodu přetíţenosti soudů šance 

k domoţení se práva a zaplacení zdlouhavá.  

Na základě poznatků a zkušeností z  minulých krizí je proto bezpodmínečně nutné 

řídit pohledávky společnosti cíleně a komplexně a zaměřit se na prevenci pohledávek.                     

Pro případy, ţe dluţník neuhradí svůj závazek, musí mít vypracované interní směrnice 

s doporučeními, jak postupovat.  

Kaţdý podnik má svůj systém pro sledování inkasa, plateb a zajištění, aby jeho faktury 

byly placeny co nejblíţe datu splatnosti. Bez správného přístupu firma riskuje potíţe 

a následkem rizik se můţe potýkat s vyššími finančními náklady. Pohledávky ovlivňují 

hospodaření firmy, řízení financí a majetkovou strukturu podniku. Výrazným způsobem 

se podílejí na likviditě. V případech, kdy se objeví pohledávky po lhůtě splatnosti nebo 

pohledávky zůstávají neproplaceny, můţe dojít k situaci, ţe firma zkrachuje.   
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Opoţděné platby trápí velké firmy, malé firmy, ale i jednotlivce. Spousta firem 

nezvládá platit dodavatelům včas. Zadluţení se stává váţným sociálním problémem. 

Problematika dluhů a inkasa pohledávek nabývá na významu. 

Z tohoto důvodu jsem se v diplomové práci zaměřila na analýzu řízení pohledávek 

společnosti PROMET CZECH a.s., vyhodnocení zjištěných závěrů a navrţení potřebných 

opatření. Cílem práce je především způsob řízení, zajištění a vymáhání pohledávek. 
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1. Pohledávky  

 

Pojem pohledávka je chápán jako právo, které vzniká jednomu účastníku vztahu vůči 

druhému. Účastníky tohoto vztahu jsou věřitel a dluţník. [3] Pohledávka představuje práva 

podnikatelských subjektů na peněţitý příjem nebo jiná věcná plnění vůči jiným subjektům.      

Je nutnou sloţkou majetku podniků, která ovlivňuje finance firmy. Opakem pohledávky  

je závazek dluţníka. Nejčastějším důvodem pohledávky je vznik právního vztahu na základě 

smlouvy, tedy z obchodních styků, ze způsobené škody, bezdůvodného obohacení nebo 

jiných skutečností uvedených v zákoně § 489 Občanského zákona. U obchodních styků jde 

zejména o dodávky materiálu, zboţí a sluţeb. [14] 

Pohledávky se mohou posuzovat ze dvou hledisek a to, ţe mají kladné i záporné 

stránky. Mezi kladné stránky patří moţnost poskytování dodavatelských úvěrů a zvyšování 

konkurenceschopnosti firmy na trhu. Mezi záporné stránky patří existence rizika nezaplacení, 

které s sebou nese i další rizika v povinnosti zaplacení daní i v případě nezaplacení 

odběratelem.  
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2. Řízení pohledávek 

 

Činnost podniku směřující k optimálnímu usměrňování svých pohledávek lze chápat 

jako řízení pohledávek. Jeho předmětem je struktura pohledávek, objem pohledávek, jejich 

vývoj, rentabilita, doba splacení, likvidita, subjekt pohledávek, rizika. Pohledávky ovlivňují 

finance firmy, ať uţ se jedná o cash flow či majetkovou a finanční strukturu společnosti, 

včetně její likvidity a velikosti nákladů a výnosů. [14] 

Vytvořením pohledávek se podnik zbavuje moţnosti investovat kapitál jinak.                    

Se zvyšováním pohledávek se ztráta z nemoţnosti investovat kapitál zvyšuje, ale zároveň 

roste šance na růst zisku  ze zvyšování objemu prodeje. Významným aspektem je proto 

sledování a vyuţívání podmínek prodeje. Uskutečnění podmínek prodeje není snadné. 

Pohledávky nevznikají při placení předem ani při hotovém placení při uskutečnění dodávky, 

ale pouze při prodeji s odloţenou dobou splatnosti – dohodnutou dobou, jedná se tedy o úvěr. 

Proto je důleţitým předpokladem pro vznik pohledávky zjišťování informací o současných či 

budoucích partnerech, dokonalé sepsání obchodní smlouvy nebo zajišťování pohledávek tzv. 

zajišťovacími instrumenty, které mají formu preventivních opatření a patří mezi ně ručení, 

směnka, bankovní záruka atd.  

Řízení pohledávek je vlastně řízením vztahu se zákazníkem a to od jeho prověření, 

objednávky, prodeje aţ po zinkasování peněz. Podmínkou kvalitního řízení by měla být 

dokonalá znalost oboru, ve kterém firma a odběratelé podnikají, kvalitní marketing, 

kvalifikovaní pracovníci, spolupráce se zákazníkem a účinné vyuţívání zajišťovacích 

prostředků. 

Důleţité prvky, které zahrnuje řízení pohledávek, jsou preventivní opatření  

a vymáhání. Prevence je zaměřena především na stanovení limitu dodavatelských úvěrů, 

platební podmínky, přístup k potenciálním zákazníkům a vystavování a evidenci dokladů 

potřebných pro doloţení existence pohledávek. Primárním zdrojem je platební morálka  

v minulém období a reference dalších partnerů či zákazníků. Lze pouţít veřejně dostupné 

informace získané z internetu z obchodního a ţivnostenského rejstříku, eventuelně z různých 

registrů dluţníků. 

Při řízení pohledávek je nutno posoudit vliv rizika v oblasti jistoty jejich splacení. 

Cílem je maximalizovat mnoţství pohledávek v oblasti jistoty splacení a minimalizovat 

výskyt nejistých pohledávek. Systém řízení rizik pohledávek obsahuje návrhy metodického 

ošetření se zaměřením na způsoby hodnocení bonity odběratelů, pravidel finanční analýzy, 
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nastavení měřítek pro sledování příznaků včasného varování, pravidla pro výši odběratelského 

limitu, vyuţívání zajišťovacích instrumentů a metody hodnocení a vykazování rizik. [14] 

Hlavní riziko pohledávek je riziko jejich nezaplacení a s tím související reálná hodnota 

pohledávky, kdy na ni působí tyto hlavní činitelé: 

· pravděpodobnost nezaplacení, 

· náklady na preventivní zajištění, 

· náklady na vymáhání. 

Proto se jako nejúčinnější jeví ošetření pohledávek uţ před jejich vznikem nebo  

v době, kdy vznikají, i kdyţ to s sebou přináší zvýšené náklady. 

 

2.1 Obchodní úvěr 

Pohledávky z obchodního styku, které jsou nejvýznamnější částí pohledávek, vznikají 

jako důsledek poskytnutí obchodního úvěru, někdy taky označovaného jako „zboţový úvěr“, 

protoţe jeho vznik je spojen s prodejem výrobků a sluţeb odběrateli. Účelem poskytnutí 

obchodního úvěru je zvýšení prodeje a efektem je tedy přírůstek výnosů, který zvýšený prodej 

přináší. 

Při poskytnutí obchodního úvěru existuje závaţné platební riziko, které je částí úvěrového 

rizika, které je přímo spojeno s úvěrovaným subjektem a můţeme jej členit na [9]:  

· Riziko platební neschopnosti, které vyplývá ze zhoršení finanční situace dluţníka  

a můţe vést ke konkurzu. Negací tohoto rizika je ztráta ve výši hodnoty poskytnutého 

obchodního úvěru, náklady na vymáhání pohledávky a náhradní financování. 

· Riziko platební nevůle, to je neochota zaplatit včas úvěr, i kdyţ není zřejmý důvod 

neuhrazení platby. Projevem takového nevůle můţou být neopodstatněné reklamace, jejichţ 

cílem je oddalovat platbu a coţ můţe vést dodavatele ke ztrátě v hodnotě poskytnutého 

obchodního úvěru. 

· Riziko zpoţďování plateb – spočívá v nedodrţení doby splatnosti faktury,  

tj. prodlouţení obchodního úvěru.  

 Velký význam pro sníţení obchodních rizik má přístup k výběru obchodního partnera. 

Rychlé a správné informace o partnerovi nás mohou včas varovat před moţnými potíţemi. 

Domněnky řady obchodníků, ţe pracují se stálými a stabilními partnery, které znají,  

ţe zjišťování jejich bonity je plýtvání, můţe vést ke zvýšení rizik, zejména jedná-li  
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se o klíčového partnera. Nezřídka se i zavedené firmy dostávají do finančních potíţí, některé 

bankrotují, a proto je neustálé ověřování bonity na místě. Při uzavírání velkých kontraktů  

je třeba předem provést analýzu firmy, tedy získat především finanční charakteristiky firmy, 

coţ je práce velmi náročná po stránce časové i finanční. Tuto analýzu musí zpracovat zkušení 

analytici. [2] 

Na základě analýz současných i budoucích zákazníků se můţe společnost rozhodnout, 

zda poskytnout, či neposkytnout odběrateli obchodní úvěr. 

 

2.2 Zajištění pohledávek 

Zajištění pohledávek je součástí řízení pohledávek a je výrazem respektování rizika 

pohledávek ze strany dodavatele. Zákon dává moţnost věřitelům v maximální míře vyuţívat 

prostředky k zajištění splatné pohledávky.  

 

Smlouva  

Dokument stvrzující obchod mezi prodávajícím a kupujícím nazýváme smlouvou. 

Jedná se o rozhodující předpoklad pro vznik pohledávky. Před uzavřením smlouvy je vhodné 

věnovat pozornost informacím, které uzavření smlouvy mohou nějakým způsobem ovlivnit. 

Důleţité jsou informace, které lze získat z veřejně dostupných zdrojů a to z Obchodního popř. 

ţivnostenského rejstříku.  

Neméně důleţité jsou kreditní informace, které slouţí k analýze solventnosti 

obchodního partnera, např. rozvaha, výkaz zisků a ztrát, platební disciplína, bonita společnosti 

atd. Při sestavování smlouvy je důleţitá volba jednoznačných výrazů. Musí být jasné, co je 

obsahem závazku, kdo a kdy je závazek povinen plnit a vůči komu a jaká je výše úplaty. 

Jakékoliv odchylky od smlouvy je nutno řešit písemným dodatkem ke smlouvě.   

Pro sníţení rizika nezaplacení pohledávky je vhodné smlouvu doplnit o rozhodčí 

doloţku, která v případě vzniku sporu stanoví další postup. Je to zvláštní doloţka ve smlouvě, 

která zakládá pravomoc rozhodců k rozhodování případných sporů z této smlouvy vzniklých, 

a to na místo obecných soudů. Přináší to pro účastníky smlouvy rychlé a spravedlivé řešení 

jejich sporů. Rozhodčí doloţka musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná. Jména osob 

rozhodců nemusí být v rozhodčí doloţce přesně určena, postačí způsob jejich určení.               

V případě absence ustanovení o počtu a způsobu určení rozhodců stanoví podpůrný postup 

zákon o rozhodčím řízení – nemá-li rozhodčí smlouva ustanovení o počtu rozhodců 

a způsobu určení rozhodců, jmenuje kaţdá ze stran jednoho rozhodce a tito rozhodci volí 
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předsedajícího rozhodce. V případě nečinnosti vyzvané strany ke jmenování rozhodce můţe 

její projev vůle nahradit obecný soud. Na ţádost stran lze ve formě rozhodčího nálezu uzavřít 

smír. Ten je pak soudně vykonatelný (exekuce). Rozhodčí řízení je vţdy neveřejné (naopak 

soudní řízení je veřejné). To je výhodné zejména za předpokladu, kdy je předmětem jednání 

před rozhodcem např. obchodní tajemství apod. Vzhledem k tomu, ţe i rozhodce je vázán 

mlčenlivostí, je zajištěno utajení obchodního tajemství. Rozhodčí řízení je dnes ve světě 

uznávanou a vyuţívanou formou v řešení sporů. [11] 

Pro případné vymáhání pohledávky je důleţitý obsah smlouvy, dodací podmínky, 

platební podmínky a smluvní pokuty, která je náhradou škody při porušení povinností, které si 

strany sjednaly (pozdní placení, pozdní dodávka zboţí, vady díla)  

 

Pojištění pohledávek 

Pohledávku, především pokud se jedná o pohledávku ze zahraničního obchodu, lze 

pojistit, neboť při obchodování vzniká spousta rizik. Můţou nastat situace jako nemoţnost 

transferu úhrad do ČR v důsledku váţných ekonomických nebo politických problémů v zemi 

kupujícího nebo vyhlášení platební neschopnosti. Pojišťovny v případě pojistné události 

vyplatí pojistné plnění, převezme pohledávky a zabezpečí jejich vymáhání. 

Sluţby pojišťovny lze rozdělit do čtyř oblastí [5]: 

· prevence před vznikem platební neschopnosti nebo platební nevůle odběratele, 

· monitorování existujících odběratelů, 

· odškodnění v případě neplacení, 

· vymáhání pohledávek. 

 

Zástavní právo 

V případě řádného a včasného nesplnění splacení pohledávky ze strany dluţníka je 

zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení z věci zastavené. Účastníky vztahu jsou 

dluţník a věřitel. Dalším účastníkem můţe být zástavce. Zástavní právo má dvojí funkci: 

·  zajišťovací – vede dluţníka ke splnění povinnosti splatit dluh, 

· nahrazovací – v případě, ţe dluţník závazek neplní, dává věřiteli moţnost uspokojit 

svou pohledávku z předmětu zástavy. [16] 
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Ručení 

Ručení je zajišťovacím prostředkem. Je to vztah, který vzniká mezi věřitelem a třetí 

osobou odlišnou od dluţníka. Zabezpečuje se jím uspokojení pohledávky věřitele, který můţe 

uspokojení své pohledávky dosáhnout z majetku třetí osoby odlišné od dluţníka, tj. ručitele. 

Význam ručení se zvyšuje tím, ţe dochází k rozšíření okruhu majetku, ze kterého můţe věřitel 

uspokojit svou nesplacenou pohledávku, nejčastěji proto, ţe majetek dluţníka není 

dostatečný, aby nárok věřitele pokryl. [7] 

 

Bankovní záruka 

Jedná se o zvláštní případ ručení, kdy je ručitelem banka. Zajišťuje platební  

i neplatební závazky. Vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině adresované 

věřiteli, jímţ se banka zavazuje uspokojit jeho peněţitou pohledávku do výše stanovené 

v prohlášení banky, jestliţe závazek nesplní jeho dluţník, nebo budou-li splněny jiné, 

v prohlášení uvedené podmínky. Příkaz k vystavení záruky dává osoba, jejíţ závazek má být 

bankou zajištěn. 

· Platební záruka – zajišťuje splacení finančních závazků (úvěr, leasing). 

· Neplatební záruka – zajišťuje splnění jiných povinností dluţníka (záruka). [1] 

 

Hlavní zásady formulace záruk 

V důsledku nesprávného nakládání se zárukami a především jejich nesprávné 

formulaci můţe dojít ke značným finančním ztrátám. Při vydání záruky musí být věnována 

mimořádná pozornost následujícím bodům: 

· záruka musí být neodvolatelná a měla by být vyplatitelná na první poţádání, 

· podmínky záruky musí být jasné a jednoznačné, 

· jméno a adresa příjemce, 

· proveditelnost, 

· datum platnosti musí být jasně stanoveno, neboť po tomto datu závazek zaniká, 

· musí být jasně specifikována maximální výše závazku banky. 
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Dokumentární akreditiv  

 

Písemný závazek banky, která se zavazuje příkazci, ţe poskytne určité plnění 

oprávněnému věřiteli za předpokladu, ţe jsou ve stanovené době prezentovány dokumenty 

(směnka, faktura). 

Hlavními účastníky akreditivní transakce jsou příkazce (ţadatel o akreditiv, kupující, 

odběratel), vystavující banka, beneficient (oprávněný, prodávající, dodavatel) a avizující 

banka (banka beneficianta). 

U akreditivních transakcí se všechny zúčastněné strany zabývají pouze dokumenty, 

nikoliv zboţím, sluţbami nebo činnostmi, kterých se dokumenty mohou týkat. Prodávající 

odešle zboţí a dokumenty předá bance beneficienta. Ta dokumenty zkontroluje a předá bance 

příkazce, která také dokumenty zkontroluje, a pokud vyhovují schváleným podmínkám, 

uhradí poukázanou částku. [1]  

V akreditivní listině musí být určeno plnění, ke kterému se banka zavazuje, doba 

platnosti akreditivu a akreditivní podmínky, jeţ má oprávněný v této době splnit k tomu, aby 

se mohl domáhat plnění vůči bance. 

 Akreditiv se často pouţívá v mezinárodních obchodních vztazích. V takových 

případech často do vztahu vstupuje další banka většinou se sídlem v zemi oprávněného, která 

potvrdí akreditiv a pak je zavázána vůči oprávněnému společně a nerozdílně s bankou, která 

otevřela akreditiv. 

 

Druhy akreditivu: 

1. Nepotvrzený - závazek vůči prodávajícímu má banka, která vystavila akreditiv. 

2. Potvrzený - potvrzením akreditivu vstupuje do vztahu další banka, jejímţ klientem  

je prodávající. 

3. Odvolatelný - můţe být kdykoliv odvolán nebo změněn, a to bez souhlasu 

prodávajícího. 

4.  Neodvolatelný - zrušení nebo změna můţe být provedena jen se souhlasem všech stran. 

5.  Odběratelský - importní, pouţívá se při dovozu zboţí nebo sluţeb do ČR 

6.  Dodavatelský - exportní, pouţívá se při vývozu zboţí z ČR. 
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Dokumentární inkaso 

Specifickým druhem smlouvy o inkasu je bankovní dokumentární inkaso. Banka se 

zavazuje vydat třetí osobě dokumenty opravňující nakládat se zboţím nebo jiné doklady, 

bude-li při jejich vydání zaplacena určitá peněţní částka nebo proveden jiný inkasní úkon. 

Pomocí dokumentárního inkasa je tak moţné zajistit, ţe cena bude zaplacena a plátce ceny 

zároveň obdrţí potřebné dokumenty. Dokumenty uvedené ve smlouvě je banka povinna 

převzít a opatrovat s odbornou péčí. Je vhodné je vyuţívat při obchodních transakcích s jiţ 

zavedenými partnery. [3] 

 

Druhy inkasa: 

1. Dokumenty proti zaplacení – kupující zaplatí bance inkasní částku a obdrţí inkasní 

dokumenty. 

2. Dokumenty proti akceptaci směnky – kupující akceptuje směnku vystavenou na sebe  

a získá dokumenty. 

 

Směnky 

Jedním z nástrojů platebního styku a spolehlivý zajišťovací prostředek je směnka. Je to 

převoditelný cenný papír. 

 

Rozlišujeme směnky: 

1. Cizí – dluţník přikazuje třetí osobě, aby v určitý den a na určitém místě zaplatila 

věřiteli dohodnutou peněţní částku. Musí obsahovat jména tří osob, a to výstavce 

směnky (transant), který přikazuje trasátovi (směnárníkovi), aby zaplatil reminentovi 

(věřiteli). Skutečnost, ţe trasant vystavil směnku, se oznamuje zvláštním avízem, 

dopisem, ve kterém vysvětluje, co ho k vystavení vedlo a jakým způsobem se 

vypořádají. 

2. Vlastní – výstavce směnky (dluţník) se zavazuje, ţe ve stanovený den, na stanoveném 

místě zaplatí svému věřiteli určitou dohodnutou sumu. Obsahuje jména pouze dvou 

osob. 

Směnku lze převádět na jiné osoby tzv. rubopisem, ve kterém je vyjádřena vůle majitele, ţe 

směnku převádí dalšímu majiteli. [16] 
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Náležitosti směnky: 

• Označení, ţe jde o směnku. 

• Bezpodmínečný příkaz směnečnému dluţníku zaplatit určenou částku. 

• Údaj o splatnosti směnky. 

• Jméno osoby, jíţ má být placeno. 

• Označení místa placení. 

• Datum a vystavení směnky. 

• Podpis výstavce. 

 

Faktoring 

Faktoring je metoda financování krátkodobých úvěrů poskytnutých při dodávkách 

zboţí a sluţeb. Podstata faktoringu spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek před dobou 

jejich splatnosti, zpravidla bez postihu vůči původnímu věřiteli. Základem pro vztah  

je faktoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran. K postoupení 

pohledávky není potřeba souhlas dluţníka. Výjimkou můţe být případ, kdy je mezi 

dodavatelem a odběratelem uzavřena dohoda, ţe není moţno pohledávku postoupit. Cenou 

faktoringu je faktoringová provize, která je tvořena rizikovou sloţkou a náklady souvisejícími 

se zpracováním faktoringu. [13] Odkup pohledávek provádí faktoringová společnost buď bez 

moţnosti zpětného regresu na dodavatele, tzn., ţe riziko nezaplacení pohledávky přechází  

na faktoringovou společnost, nebo s moţností zpětného regresu (riziko nezaplacení zůstává  

na dodavateli). Faktoring dává moţnost mít k dispozici hotovost, která je potřebná pro další 

činnost. Je to alternativní zdroj financování. Pohledávky, které jsou předmětem odkupu, musí 

obvykle splňovat následující podmínky [16]: 

· vznik pohledávky na základě dodavatelského nezajištěného úvěru, 

  · existence moţnosti podstoupení pohledávky, 

  · s pohledávkou nesmí být spojena práva dalších (třetích) osob, 

· pohledávka je za subjektem pro faktoringovou společnost akceptovatelnou bonitou 

a z  přijatelné země, 

 · splatnost pohledávek nesmí překročit 180 dní. 
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Forfaiting 

 

Mezi další formy financování firmy patří forfaiting. Forfaitingové společnosti se od 

faktoringových společností liší tím, ţe odkupují pohledávky se splatností minimálně 90 dní   

a musí být nějakým způsobem jištěny (např. dokumentární akreditiv). 

Forfaitingový proces začíná uzavřením smlouvy mezi forfaiterem a dodavatelem. Obě 

strany vymezí konkrétní pohledávku, náklady spojené s odkupem, poţadovanou dokumentaci 

a termín realizace. Poté prodávající dodá zboţí zahraničnímu odběrateli a postoupí 

pohledávku forfaitingové organizaci. Následuje úhrada dohodnuté finanční částky (hodnota 

pohledávky sníţená o náklady forfaitingu) od forfaitera na účet dodavatele. Ke dni splatnosti 

pak forfaitingová společnost inkasuje nominální hodnotu pohledávky přímo od odběratele, 

respektive od jeho banky. Pokud se tak nestane, vystupuje jako věřitel a zajišťuje upomínky 

a další postup vedoucí k soudnímu vymáhání. [13] 

Mezi nejdůleţitější výhody forfaitingu patří okamţitý přístup k hotovosti. Pomocí 

této sluţby se omezí, respektive zcela vyloučí rizika spojená s odběratelem, jeho teritoriem 

a rizikem změny měnového kurzu. [16]   
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3. Vymáhání pohledávek 

 

Pohledávky po splatnosti jsou problémem mnoha podnikatelů. Vymáhat je lze 

vlastními silami, přes inkasní agenturu nebo advokátní kancelář. Soudní řešení nemusí být 

vhodné vţdy a pro všechny druhy pohledávek. Vymáhání pohledávek musí být efektivní. 

Cílem procesu musí být donucení odběratele, aby zaplatil v řádném termínu. Kaţdá firma si 

řeší pohledávky po svém v závislosti na konkurenčním prostředí či na obchodních 

podmínkách. Většinou je pouţíván standardní proces vymáhání pohledávek, který zahrnuje 

telefonická upomínání, ukončení dodavatelského úvěru, dvě aţ tři písemné upomínky, předání 

k soudnímu nebo mimosoudnímu vymáhání. Načasování kontaktování dluţného klienta je 

nedílnou součástí vymáhacího procesu. Obecné pravidlo říká ţe: „Čím častěji, tím lépe a čím 

dříve, tím lépe“. [12] 

 

3.1 Telefonický kontakt 

Telefonický kontakt je nejoblíbenějším způsobem vymáhání pohledávek u většiny 

firem, a to z toho důvodu, ţe nezvyšuje náklady společnosti a pomáhá včas odhalit a mnohdy 

i vyřešit danou situaci. Důleţité je, aby se upomínající nenechal odradit odpověďmi jako 

například: fakturu jsme neobdrţeli, musím nechat schválit provedení úhrady nadřízeným, 

platba je jiţ na cestě apod. 

Tento způsob vymáhání pohledávek se jeví jako nejvhodnější zejména u pohledávek, 

které jsou po splatnosti teprve krátce a se zákazníkem má firma doposud dobré zkušenosti.  

 

3.2. Osobní kontakt 

Větší míru efektivnosti vykazuje osobní kontakt neţ kontakt telefonický. Při osobním 

jednání mají lidé větší pocit zodpovědnosti a závazku neţ při anonymním telefonickém 

hovoru. Tento způsob vymáhání je ale nákladnější, jelikoţ zabírá více času a přináší sebou i 

náklady na dopravu. Výsledkem osobního jednání by mělo uzavření písemné dohody o uznání 

dluhu, případně splátkového kalendáře. Uvedené dokumenty jsou důleţitým podkladem 

v dalších postupech vymáhání pohledávek, jako je soudní či mimosoudní vymáhání 

pohledávky. [8] 
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3.3. Písemné upomínky 

Pokud neuspějeme pomocí telefonického nebo osobního kontaktu, následuje písemná 

upomínka, která by měla zahrnovat výši úroku z prodlení, příp. výši smluvní pokuty a další 

sankce uvedené ve smlouvě. K upomínce přikládáme kopie faktur, které upomínáme. 

Upomínka v písemné podobě má především dokumentační charakter v budoucím moţném 

soudním procesu. Vzhledem k tomu, ţe upomínky nejsou nejefektivnější metodou vymáhání, 

tak je ţádoucí, aby byl proces tvorby upomínek plně zautomatizován, za účelem minimalizace 

nákladů na činnosti s upomínkami spojené. [10] 

 

3.4 Zajištění pohledávek mimosoudní cestou 

Společnost se musí rozhodnout, zdali bude pohledávky vymáhat pomocí 

specializovaných inkasních kanceláří a plně vyuţije výhody z outsourcingu této sluţby, nebo 

vlastními silami. Rozhodnutí nezávisí jen na výši nákladů, které bude muset firma vynaloţit, 

ale také na dostatečných a spolehlivých informacích o inkasních kancelářích.  Věřitelé musí 

při svém rozhodování zohlednit také reputační riziko. Obavy z negativní medializace 

v souvislosti s inkasem pohledávek jsou zřejmé. Firmy se snaţí dostat zpět co nejvíce bez 

ohroţení své pověsti. Kvalitní inkasní kancelář nabízí nejen inkaso pohledávek, ale také celou 

řadu věcí s tím souvisejících, jako např. vyplňování formulářů pro soud, zajišťování informací 

pro exekuci, jednání s právníky. V České republice působí více neţ dvě stě specializovaných 

firem zabývajících se inkasem pohledávek.  

V rámci mimosoudního vymáhání pohledávek věřitel většinou na základě 

zastupitelských smluv pověří specializovanou firmu nebo advokátní kancelář vymáháním své 

pohledávky. Smlouva mezi nimi bude jedním z typů zastupitelských smluv či 

nepojmenovaných kontraktů. 

 

3.4.1 Smlouva mandátní 

 Touto smlouvou se zavazuje mandatář, ţe pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu 

určitou obchodní záleţitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo 

uskutečněním jiné činnosti a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu. V tomto smluvním 

typu jsou dva subjekty - mandant a mandatář. Na základě mandátních smluv pracují pro své 

klienty advokáti, daňoví poradci, patentoví zástupci apod. Mandantovi vznikají práva 
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a povinnosti z jednání mandatáře, protoţe jedná jeho jménem. Mandatář odpovídá za škodu 

na věcech převzatých od mandanta k zařízení záleţitosti a musí s nimi zacházet s odbornou 

péčí. Zákon neukládá mandatáři tyto věci pojistit. Tato povinnost však můţe vyplývat ze 

smlouvy nebo z příkazu mandanta. [1] 

 

3.4.2 Smlouva komisionářská 

 Smlouvou komisionářskou se zavazuje komisionář, ţe zařídí vlastním jménem pro 

komitenta na jeho účet určitou obchodní záleţitost a komitent se zavazuje zaplatit mu úplatu. 

Účastníky této smlouvy jsou komisionář a komitent. 

Komisionář je povinen při zařizování záleţitostí jednat s potřebnou odbornou péčí 

podle pokynů komitenta. Od těchto pokynů se můţe odchýlit jen v zájmu komitenta a není 

moţné si vyţádat jeho včasný souhlas. Při porušení této povinnosti nemusí komitent uznat 

jednání za uskutečněné  na svůj účet, jestliţe účinnost jednání pro sebe odmítl bez zbytečného 

odkladu poté, co se o obsahu jednání dověděl. Komisionář musí chránit zájmy komitenta 

a oznamovat všechny okolnosti, jeţ mohou mít vliv na změnu komitentových příkazů. 

Pojištění je komisionář povinen obstarat jen v případě, ţe to stanoví smlouva nebo na základě 

příkazu od komitenta. 

 

3.4.3 Hlavní činnosti správy pohledávek 

Mezi hlavní činnosti správy pohledávek se zahrnuje obesílání všech dluţníků 

s výzvami ke splnění jejich povinnosti spočívající v zaplacení neuhrazených pohledávek, dále 

je to sjednání splátkových kalendářů s dluţníky, dohledání a následné obeslání osob, kterým 

se nepodařilo výzvu doručit, telefonické kontaktování dluţníka, kontrola plnění splátkových 

dohod a následná urgence apod. [4] 

 

 

 

 



 16 

 

Obr. 2.1 Příklad správy pohledávek [20] 

  

Správa pohledávek dle obr. 2.1 je vlastně řízením dimenze vztahu se zákazníkem od 

objednávky, přes výrobu a dodání zboţí aţ ke konečnému příjmu platby. Nebo v případě 

nezaplacení k fázi vymáhání, a to jak mimosoudního, tak soudního. 

3.4.4 Vymáhání pohledávek prostřednictvím inkasních kanceláří 

Proces vymáhání pohledávek prostřednictvím inkasní společnosti zahrnuje tři fáze. 

V rámci první fáze je realizován výběr a příprava pohledávek vhodných k vymáhání touto 

formou. Následující fáze zahrnuje předání reportu vybraných pohledávek příslušným 

inkasním společnostem prostřednictvím vzájemně dohodnuté formy. Tyto společnosti jsou na 

základě smluvního ujednání oprávněny projednávat s dluţníky uznání závazku. V rámci 

poslední fáze, kterou je návrat pohledávek zpět, je úvěrové instituci předávána zpráva  

od inkasní společnosti, která obsahuje její doporučení dalšího postupu při vymáhání. Vrácené 

pohledávky, u kterých nebyl proces vymáhání prostřednictvím inkasních společností úspěšný, 

jsou dále řešeny v rámci ostatních forem vymáhání (např. soudní vymáhání, postoupení/  

prodej pohledávky, případně i odpis pohledávky). 

 

3.4.5 Vícekriteriální rozhodování 

S rozhodovacími situacemi nejrozmanitějšího typu se setkáváme vţdy a všude. Vţdy  

a všude se snaţíme o nalezení dobrého, resp. nejlepšího řešení, rozhodnutí, alternativy, 

strategie či varianty.  

Klasické rozhodovací problémy předpokládají, ţe hodnotící subjekt srovnává varianty 

pouze podle jediného hodnotícího kritéria. Pro tento případ existuje řada modelů a metod, 
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které naleznou optimální řešení bez dodatečné informace od rozhodovatele. Ovšem v reálných 

rozhodovacích situacích, se kterými se často setkáváme v běţném ţivotě, většinou hraje roli 

více optimalizačních kritérií. Ta navíc nejsou ve vzájemném souladu, tzn., ţe varianta 

hodnocená nejlépe podle jednoho kritéria nemusí být stejně dobře hodnocená i podle dalších 

kritérií. Ve výsledku tedy optimální rozhodnutí musí vyhovovat nejen jedinému kritériu 

a výběr varianty následuje aţ po vyhodnocení konfliktu mezi kritérii. Pro řešení úloh 

vícekriteriálního rozhodování existuje také více metod. Tyto metody spojuje to, ţe vyţadují 

od rozhodovatele dodatečnou informaci o jeho preferencích k jednotlivým kritériím podle 

jejich důleţitosti, kterou je nutné kvantifikovat. [19] 

Rozhodování patří nejen k náplni práce manaţerů, ale také mezi problémy, se kterými 

se kaţdý člověk neustále v běţném ţivotě potýká. Přestoţe si to mnohdy ani neuvědomujeme, 

denně stojíme několikrát před řadou rozhodnutí. Ať se jedná o to, jakým způsobem optimálně 

vyuţít čas, jak co nejefektivněji nakoupit, jakou technologií vyrábět výrobek, či který 

dodavatel zboţí bude pro firmu nejvýhodnější – všechno jsou to rozhodovací problémy – 

sloţitější či jednodušší, které mají mnoho společného. Především rámcový postup řešení. 

Navíc většinu podobných problémů spojuje také to, ţe o optimální volbě nelze rozhodnout 

pouze na základě jediného hlediska, ale rozhodnutí musí splňovat podmínky více kritérií 

zároveň. 

K řešení vícekriteriální analýzy variant existuje řada různorodých metod, pro jejich 

pouţití je však společné, ţe vychází ze znalosti čtyř základních elementů, a to variant 

rozhodování, kritérií hodnocení, kriteriální matice a vah kritérií. 

Rozhodování je přirozený proces, se kterým se člověk setkává v kaţdodenních 

situacích. S běţnými problémy, které nemají významný dopad na lidský ţivot, se kaţdý 

jednotlivec většinou vypořádá sám za pomoci intuice či jednoduchého seznamu pro a proti. 

Rozhodnutím, jakou inkasní agenturu si vybrat v kontextu vícekriteriální analýzy, je myšlen 

výběr optimální varianty ze souboru variant potenciálně realizovatelných v dané situaci. 

Volba tzv. optimální varianty je dosti individuálním počinem, neboť záleţí na postoji 

rozhodovatele a jeho preferencích. 

Ty jsou vyjádřeny pomocí souboru kritérií, na základě kterých je vybírána optimální 

varianta. Správná volba kritérií je důleţitým krokem k objektivnímu posouzení všech variant, 

stejně jako stanovení vah, které vyjadřují důleţitost jednotlivých kritérií. [6] 
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Postup řešení: 

1. Definování problému a určení cíle řešení. 

2. Stanovení moţných variant řešení. 

3. Určení kritérií pro hodnocení variant.    

4. Stanovení významnosti kritérií metodou párového porovnávání v případě, ţe počet 

preferencí u některého kritéria je roven nule. 

2/)1(
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 5. Určení hodnot kritérií pro jednotlivé varianty. 

6. Preferenční uspořádání variant metodou vzdálenosti od fiktivní varianty 
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 [6]     (vzorec č. 3.2)   

kde: 

dj ……. .vzdálenost j-té varianty od fiktivní varianty, 

vi …….. normovaný váhový koeficient i-tého kritéria, 

xif …….důsledek fiktivní varianty vzhledem k i-tému kritériu, 

xi* …….nejlepší důsledek vzhledem k i-tému kritériu, 

xio …… nejhorší důsledek vzhledem k i-tému kritériu, 

xij ……. důsledek j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu, 

n ……… celkový počet kritérií, 

m …….. celkový počet variant. 
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7. Uspořádání variant metodou váţeného porovnávání 

iji

n

i

j hvH 
1

  [6]     (vzorec č. 3.4) 

 

kde j = 1, 2, ..., m, 

Hj ……. celková hodnota j-té varianty, 

vi …….. normovaný váhový koeficient i-tého kritéria, 

hij ……..dílčí hodnota j-té varianty podle i-tého kritéria, 

n ………celkový pocet kritérií rozhodování 
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U metody váţeného pořadí stanovujeme dílčí ohodnocení variant (hij) vzhledem k 

danému kritériu dle vztahu: 

ijij pmh  1  [6]     (vzorec č. 3.5) 

kde: 

pij …….pořadí j-té varianty podle i-tého kritéria, 

m ……..celkový počet variant. [6] 

3.5 Zajištění pohledávek soudní cestou 

V případě, ţe pokus o mimosoudní vymáhání pohledávky věřitele není úspěšný, má 

věřitel právo se obrátit se svým nárokem na příslušný soud. Soudním vymáháním se rozumí 

zejména vymáhání pohledávky formou státního donucení, tj. prováděním úkonů od podání 

ţaloby aţ po výkon soudního rozhodnutí, jakoţ i přihlášení pohledávky do konkurzního 

řízení, případně podání návrhu na prohlášení konkurzu na majetek dluţníka a účast v tomto 

řízení. 

Občanský soudní řád vymezuje pravomoc a příslušnost soudů. Nestanoví-li zákon 

jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy. Zákon při regulaci místní 

příslušnosti vychází ze zásady, ţe místně příslušným soudem je obecný soud odpůrce. Řízení 

před soudy se zahajuje na návrh o podání ţaloby, ve kterém by mělo být uvedeno následující: 

· obchodní firma, 

· místo podnikání, IČ, 

· částka, která má být u soudu uplatněna. 

Dále je potřeba ve dvou vyhotoveních předloţit tyto doklady: 

· smlouvu, včetně jejich příloh, dodatků, změn, 

· dokumenty, které existenci smlouvy prokazují (přihláška, objednávka, dodací list), 

· fakturu, 

· uvedení údajů o datech a formě zaplacení částečných úhrad pohledávky, 

· upomínky, 

· další důleţitá korespondence, pokud existuje, 

· uvedení rozhodujících skutečností o jednání s dluţníkem. [1] 

 

Doručením ţaloby je zahájeno soudní řízení, které je ukončeno buďto rozsudkem, usnesením 

nebo platebním rozkazem  
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4. Zánik pohledávek 

K zániku pohledávky nejčastěji dochází z důvodů, jako je splnění dluhu, započtení 

pohledávky, promlčení, prekluze. 

4.1 Splnění dluhu 

Nejčastější způsob zániku pohledávky je jeho splnění peněţní formou, tj. úhrada plná, 

příp. částečná. Samotná transakce se uskutečňuje hotovostním nebo bezhotovostním 

převodem. 

Kromě písemného prohlášení, kterým dluţník uznává závazek, povaţuje obchodní 

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

 ·  Placení úroků – za uznanou se povaţuje část závazku, z níţ se úroky platí. 

 · Částečné plnění závazku dluţníkem – za uznání zbytku dluhu je tento projev vůle 

povaţován pouze za podmínky, ţe „lze usuzovat" na dluţníkovo uznání. Pokud by dluţník 

sice částečné plnění poskytl, ale současně by výslovně prohlásil, ţe zbytek dluhu neuznává, 

nemůţe takový účinek nastat. Jestliţe dluţník poskytne částečné plnění a z okolností bude 

moţno usoudit, ţe uznává celý dluh, jedná se o rozšíření právních následků splnění, neboť 

splnění nebude mít za následek jenom zánik části dluhu, ale bude také uznáním jeho zbytku. 

[21] 

 

4.2 Započtení pohledávky 

V případě, ţe věřitel s dluţníkem mají vzájemné pohledávky stejného druhu, zaniknou 

tyto započtením, a to do té výše, do které se vzájemně kryjí. Jestliţe některý z účastníků učiní 

vůči druhému projev směřující k započtení, zánik pohledávek nastane jiţ okamţikem, kdy se 

setkaly, nikoliv aţ ke dni, kdy byl učiněn kompenzační projev. 

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

předpokladů započtení je existence vzájemných pohledávek mezi týmiţ účastníky, kteří si 

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

předmětu, např. peněţité). Důvod vzniku a povaha pohledávky můţe být rozdílná (např. lze 

započíst pohledávku z půjčky na pohledávku z náhrady škody). Neméně důleţité je to, ţe 

pohledávky musí být k započtení způsobilé, tj. jejich započtení není vyloučeno ani zákonem, 

ani dohodou mezi věřitelem a dluţníkem. [21] 
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V praxi se setkáváme s jednostrannými a dvoustrannými zápočty. Souhlas druhého 

účastníka v případě jednostranného započtení se nevyţaduje. K započtení pohledávek dojde 

na základě projevu vůle jedné strany, tj. oznámením adresovaným a doručeným druhé 

smluvní straně. V případech, kdy dochází k započtení na základě dohody účastníků, lze 

započítat jakékoli vzájemné pohledávky (nestanoví-li zákon jinak), tzn. i pohledávky, které 

nejsou způsobilé k započtení či nejsou stejného druhu. 

4.3 Prekluze 

Pojem prekluze vyjadřuje zánik pohledávky v důsledku neuplatnění práva, které bylo 

třeba uplatnit v určité době, a tato doba marně uplynula. Pokud by dluţník prekludovaný dluh 

uhradil, byla by tato skutečnost posuzována jako plnění bez právního důvodu a jednalo by se 

ze strany věřitele o bezdůvodné obohacení. Dluţník by se mohl domáhat vrácení plnění. 

Prekludované právo nelze uplatnit u soudu. [21] 

4.4 Promlčení 

Někdy je prekluze práva zaměňována s promlčením, ovšem v tomto případě právo 

nezaniká, ale dochází k jeho oslabení. V případě, ţe promlčecí doba skutečně uplynula 

a povinný vznese námitku promlčení, je toto právo nevymahatelné, soud jej nemůţe přiznat. 

Jestliţe dluţník promlčenou pohledávku zaplatí, má se za to, ţe platil existující dluh a nemůţe 

se domáhat vrácení zaplacené částky. 

Pro vztahy, které jsou upraveny dle občanského zákoníku, platí tříletá obecná 

promlčecí doba, pro vztahy upravené dle obchodního zákoníku je to obecná čtyřletá promlčecí 

doba. Smluvní strany nemohou uzavřít dohodu o kratší nebo delší promlčecí lhůtě, neţ je 

lhůta stanovená zákonem. Promlčecí doba začíná běţet ode dne, kdy právo mohlo být 

vykonáno poprvé. [21] 

4.5 Další způsoby zániku pohledávek 

K zániku pohledávek můţe dojít na základě dalších právních skutečností, jakými jsou 

např. dohoda, kdy se smluvní strany mohou kdykoliv dohodnout o zániku pohledávky. 

Dalšími moţnostmi jsou prominutí dluhu a vzdání se práva, výpověď, narovnání, smrtí 

dluţníka nebo věřitele a splynutím, kdy pohledávka zaniká, jestliţe věřitel a dluţník splynou 

v jeden subjekt. 
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5. Evidence a efektivita řízení pohledávek 

Pohledávky je účelné podle potřeby finančního řízení třídit.  Lze je dělit dle subjektů  

– platící, neplatící. Podle místa dluţníka - tuzemské a zahraniční, podle času – krátkodobé  

a dlouhodobé, pravidelné či náhodné. Řádná evidence pohledávek je základem úspěšného 

vymáhání. Evidence je důleţitá pro znalost lhůt splatnosti, pro přehlednost a časovou 

posloupnost. Evidence není nějak pevně stanovena, závisí na vnitřních předpisech firmy. 

Vhodné je evidovat následující údaje: datum vystavení a splatnosti, název odběratele  

– dluţníka, částka pohledávky. V případě potřeby dokázat oprávněnost pohledávky je vhodné 

uchovávat smlouvy, dodací listy a veškerou korespondenci týkající se dané pohledávky. [14]  

Kaţdá firma by měla vést evidenci pohledávek a provádět činnosti, které by měly  

vést k jejich zaplacení, a především pohledávky pravidelně monitorovat a provádět jejich 

inventarizaci. Evidence je důleţitá pro nezmeškání lhůt, přehlednost a časovou posloupnost. 

[15] 

Neméně důleţité je sledování platební morálky odběratele, které slouţí ke stanovení 

politiky řízení pohledávek u jednotlivých zákazníků. K efektivnosti řízení by mělo vést také 

rozdělení kompetencí mezi obchodní, finanční a provozní oddělení, jakoţ také nastavení 

kreditních limitů, propojení účetního a provozního systému, pojištění pohledávek atd. 

Efektivnost řízení pohledávek lze měřit pomocí ukazatele doby obratu pohledávek, 

který vyjadřuje průměrný počet dnů, které uplynou mezi vystavením faktury a jejím 

uhrazením odběratelem.  

DIP = (P * 360 ) / T  [9]    (vzorec 5.1) 

kde: 

P……. průměrná výše pohledávek v Kč, 

DIP….  průměrná doba inkasa plateb od odběratelů ve dnech, 

T…….  trţby za období (zpravidla rok) v Kč 

 

Obrátka pohledávek (OP) měří počet obrátek pohledávek během uvaţovaného období. Jestliţe 

má tento ukazatel rostoucí tendenci, svědčí to o zlepšujícím se řízení pohledávek podniku. 

 

OP = T / P  [9]     (vzorec 5.2) 

kde: 

T………trţby za období 

P………stav pohledávek ke konci období  
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6. Základní charakteristika společnosti PROMET CZECH s.r.o. 

 

PROMET CZECH s.r.o. je dceřiná společnost, vlastněná na 100 % PROMET 

GROUP a.s. Jde o obchodní společnost zabývající se dodávkami surovin pro ocelárny 

a slévárny v tuzemsku a v Evropě.  

PROMET GROUP a.s. – mateřská společnost, která je holdingovým uskupením 

právnických osob. PROMET GROUP a.s. v prvé řadě řídí holdingovou strukturu ovládaných 

firem a vytváří co nejpříznivější rámcové podmínky pro jejich podnikatelskou činnost,  

tj. správa podílů dceřiných společností, centrální řízení skupiny v oblasti Cash managementu 

(zejména cash pool, řízení skupinového cash flow), Credit managementu (zejména úvěrová 

politika), Risk managementu (řízení skupinového rizika), IT managementu (centrální řízení 

výpočetní techniky ve skupině); pronájem atraktivních obchodních a kancelářských prostor  

ve vlastních nemovitostech; společnost vstupuje z účetního hlediska do konsolidovaného 

celku. 

   Je koordinátorem strategie a vize celé skupiny, kvalifikovaného řízení správy majetku 

a cíleného rozvoje podnikání v jednotlivých oblastech obchodu, výroby a developerské 

činnosti. Filozofií takto vytvořené integrované skupiny několika vzájemně kapitálově  

a organizačně propojených subjektů je, při odpovídající koordinaci, kvalitním vedení, 

vyuţívání různých synergických efektů, kapitálové síle, atp., především dosaţení vyšší 

konkurenceschopnosti. Skupina navenek projevuje svoji jednotu i společným externím 

grafickým stylem. [17] 

PROMET CZECH s.r.o. byla zaloţena v roce 1992. Jiţ od samého počátku se 

zabývala dodávkami surovin, především surových ţelez pro ocelárny a slévárny  

v České republice a na Slovensku. Později společnost rozšířila svou činnost i do sousedních 

zemí (Německo, Rakousko, Polsko) a také začala dodávat koksochemické výrobky (koks, 

koksový prach a feroslitiny). Za dobu své existence si získala významné postavení v 

dodavatelsko-odběratelských vztazích s většinou českých a slovenských sléváren a oceláren. 

V současné době patří ke strategickým dodavatelům pro takové společnosti, jako jsou Arcelor 

Mittal, Evraz, Vítkovice Steel, Moravia Steel atd. Zástupci společnosti se pravidelně 

zúčastňují odborných celosvětových konferencí a specializovaných výstav v oblasti hutnictví. 

Společnost zajišťuje pro své zákazníky také odbornou poradenskou činnost prostřednictvím 

externí spolupráce s odborníky a profesory vysokých škol. [18] 



 24 

Společností Lloyd´s Register Quality Assurance byl firmě vystaven certifikát systému řízení 

jakosti jiţ v roce 1998 a zahrnuje nákup, prodej, skladování a dodávání metalurgických 

produktů, koksů a uhlí a nákup a prodej řezného nářadí. [18] 

V současnosti společnost PROMET CZECH s.r.o. působí převáţně na těchto trzích: 

 Česka Republika, 

 Polsko, 

 Německo, 

 Slovinsko, Chorvatsko, Srbsko. 

Firma zajišťuje dodávky metalurgických surovin pro slévárenský a ocelárenský 

průmysl JUST IN TIME dle konkrétních poţadavků zákazníků. Společnost obchoduje 

s těmito komoditami:  

 surová ţeleza, 

 feroslitiny, 

 paliva (slévárenské a metalurgické koksy), 

 nauhličovala, 

 očkovadla a modifikátory, 

 barevné kovy, 

 ocelové šroty. 

 

Organizační struktura představuje několik středisek rozdělených dle obchodovaných 

materiálů, oddělení strategického nákupu, obchodní oddělení (obchodníci a asistenti 

vedoucích) a administrativní podporu prodeje. V čele organizační struktury stojí obchodní 

ředitel, jemuţ jsou všechny uvedené sloţky podřízené (viz příloha č. 3)  

Pro analýzu pohledávek ve společnosti je důleţité znát, jaké druhy pohledávek 

společnost eviduje. Klíčové pohledávky pro rozbor pohledávek budou ty z obchodních 

vztahů. Jednotlivé pohledávky mají určité vlastnosti, kterými se odlišuje od ostatních 

pohledávek. 
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Tab. 6.1. Rozvaha k 31. 12. 2010 [18] 

AKTIVA 

Běžné účetní období 
Minulé účetní 

období 

č. řádku Brutto Korekce Netto Netto 

Dlouhodobé pohledávky 39 10 411 0 10 411 11 292 

Pohledávky - ovládající a řídící 

osoba 
41 10 411 0 10 411 4411 

Odložená daňová pohledávka 47 0 0 0 6881 

Krátkodobé pohledávky 48 484 752 39 972 444 780 215 187 

Pohledávky z obchodních vztahů 49 398 410 39 972 358 438 161 204 

Pohledávky - ovládající a řídící 

osoba 
50 41 047 0 41 047 17 912 

Stát - daňové pohledávky 54 3 843 0 3 842 2 123 

Krátkodobé poskytnuté zálohy 55 19 0 19 373 

Dohadné účty aktivní 56 115 0 115 178 

Jiné pohledávky 57 41 318 0 41 318 32 997 

 

 

Z tabulky č. 5.1 je zřejmé základní rozdělení pohledávek, a to podle splatnosti na 

dlouhodobé a krátkodobé. Součet těchto pohledávek v Netto hodnotě tvoří 455 191 000 Kč 

v roce 2010. Oproti roku 2009, kdy součet těchto pohledávek tvořil 226 479 000 Kč. Pod 

pojmem korekce aktiv v běţném účetním období se zohledňují opravné poloţky a oprávky 

vztahující se k aktivům v daném řádku. Netto hodnota je tedy tvořena hodnotou brutto po 

odečtení korekcí. Platí tedy: netto = brutto – korekce. 
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Z grafu 6.1 je také zřejmé, ţe dlouhodobé pohledávky tvoří jen zlomek z celkových 

pohledávek a jde o pohledávky z titulu půjčky ve skupině. 
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Graf 6.1: Podíl krátkodobých pohledávek na celkových pohledávkách [18] 

U obchodních firem je charakteristický vysoký podíl krátkodobých pohledávek 

z obchodních vztahů na celkových krátkodobých pohledávkách, coţ nám znázorňuje graf 

č. 6.2.  
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Graf 6.2: Podíl pohledávek z obchodních vztahů na krátkodobých pohledávkách (zdroj [17]) 
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Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky za odběrateli, společníky s dobou splatnosti 

do jednoho roku. Pro firmu jsou tyto pohledávky výhodou, a v případech, ţe odběratelé platí 

ve lhůtě splatnosti, činí firmu likvidní.   

 

Tab. 6.2: Vývoj pohledávek [18] 

Pohledávky 31.3.2007 31.3.2008 2008 2009 2010 

před splatnosti 412214 350827 215588 110392 283979 

po splatnosti 0-30 dnů 47068 47432 38595 28124 51037 

po splatnosti 31-90 dnů 18595 18296 38710 12197 38242 

po splatnosti 91-180 dnů 3134 3867 1011 1478 5244 

po splatnosti nad 180 dnů 19937 26007 31571 42607 35012 

 

Na základě dosud provedených výpočtů lze uvést tyto závěry viz tab. č. 6.2: 

· Nejvyšší stav pohledávek celkem byl v roce 2006. 

· Nejniţší stav pohledávek celkem byl v roce 2009. 

Sledování vývoje pohledávek je důleţitým procesem, neboť pro firmu je důleţité znát 

příčiny poklesu, respektive růstu pohledávek. Společnost v roce 2008 rozhodla o změně 

účetního období a to z hospodářského roku, které trvalo v období od 1.4. do 31.3. určitého 

roku na kalendářní rok. Z níţe uvedeného grafu č. 6.3 je viditelný pokles pohledávek, který 

začal v roce 2007. Vzhledem ke skutečnosti přechodu na kalendářní rok je rok 2008 kratší, 

proto jsou i pohledávky menší a s postupným vyvrcholením  celosvětové krize se v roce 2009 

dostaly aţ pod hranici 200 000 000 Kč. 
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Graf 6.3: Vývoj pohledávek z obchodního styku [18] 
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7.  Řízení pohledávek společnosti PROMET CZECH s.r.o. 

 

Na základě analýz současných i budoucích zákazníků se můţe společnost rozhodnout, 

zda poskytnout, či neposkytnout odběrateli obchodní úvěr. 

PROMET CZECH s.r.o. při řízení pohledávek postupuje dle interní směrnice, která 

nařizuje zpracovávání pohledávek po splatnosti v denních a týdenních intervalech s ohledem 

ke skutečnosti, zda jsou pohledávky pojištěny nebo ne. 

Na základě interního systému si pracovníci obchodního oddělení analyzují  

a vyhodnocují pohledávky po lhůtě splatnosti a zajistí prvotní kontakt se zákazníkem 

a poţádají ho o informaci, v jaké fázi se platba jiţ splatné pohledávky nachází. Tento hovor je 

veden v přátelském duchu. 

 

7.1 Pojištěné pohledávky  

Pojištěné pohledávky jsou pohledávky, které jsou pojištěny u pojišťovny Atradius. 

Spoluúčast u pojištěných zákazníků je v současné době 15 % na kaţdé škodě. Minimální výše 

pohledávek, které mohou být předány pojišťovně k vymáhání a náhradě škody, je 100.000,- 

Kč.  

V případě, ţe se pohledávky za daným odběratelem dostanou do prodlení nad 60 dní 

po splatnosti, je povinností obchodního oddělení okamţitě zastavit veškeré další dodávky na 

daného odběratele aţ do doby, neţ pohledávky, které jsou nad 60 dní po splatnosti, uhradí. 

Výjimky z tohoto ustanovení mohou být uděleny pouze za předpokladu, ţe je schválí vedení 

dceřiné společnosti a následně vedení mateřské společnosti PROMET GROUP a.s. na 

samostatném formuláři, který zpracuje příslušný pracovník oddělení risk managementu na 

ţádosti, viz příloha č. 1 

V případě, ţe se pohledávky za daným odběratelem dostanou do prodlení nad 90 dní 

po splatnosti, je povinností obchodního oddělení postoupit pohledávky na právní oddělení 

a zároveň do 120. dne po splatnosti se pohledávky snaţit od odběratele vymoci. Po uplynutí 

120. dne po splatnosti je povinností oddělení risk managementu předat pohledávky za daným 

odběratelem pojišťovně, s kterou bude domluven další postup vymáhání.  
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7.2 Nepojištěné pohledávky po splatnosti 

Nepojištěné pohledávky jsou ty, které nejsou pojištěny u pojišťovny, a celá dluţná 

částka podléhá firemnímu riziku.  

V případě, ţe se pohledávky za daným odběratelem dostanou do prodlení nad 30 dní 

po splatnosti, je povinností obchodního oddělení okamţitě zastavit veškeré další dodávky na 

daného odběratele aţ do doby, neţ pohledávky, které jsou nad 30 dní po splatnosti, uhradí.  

V případě, ţe se pohledávky za daným odběratelem dostanou do prodlení nad 60 dní 

po splatnosti, je povinností obchodního oddělení postoupit pohledávku na právní oddělení  

a zároveň se budou snaţit pohledávku vymoci. 

 

7.3 Stanovení dodavatelských kreditů 

V souladu s cílem minimalizovat riziko spojené s prodejem zboţí na splatnost se 

přistoupilo k internímu hodnocení bonity jednotlivých obchodních partnerů a stanovování 

dodavatelských kreditů na jednotlivé odběratele. 

 Dodavatelský kredit představuje maximální částku, kterou můţe daný odběratel 

společnosti PROMET CZECH s.r.o. dluţit. Tato částka nesmí být překročena. Případné 

výjimky musí být projednány s vedením společnosti a oddělením risk managementu. 

Svévolné překročení  stanovených dodavatelských kreditů, či dodání zboţí na pozici, kde 

není nastaven dodavatelský kredit, můţe být důvodem pro okamţité ukončení pracovního 

poměru z důvodu hrubého porušení pracovní kázně. 

 Aby mohl být dodavatelský kredit stanoven, je třeba o daném odběrateli získat 

maximum informací.  Nejcennějšími informacemi jsou finanční. Dalším důleţitým zdrojem 

informací je osobní hodnocení obchodníků na daného odběratele (komunikace, drţení slova 

při přislíbených platbách apod.). Dodavatelský kredit musí být nastaven na všechny 

odběratele, u kterých je překročena celková dluţná částka ve výši 100.000,- Kč. U odběratelů 

pod touto hranicí postačuje prověření, ţe jsou plátci DPH, popř. reference od jiných 

odběratelů. V případě, i ne zcela podloţených, negativních informací o odběrateli je 

povinností obchodníků okamţitě informovat oddělení Risk Managementu o všech takovýchto 

skutečnostech.  
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Ţádost o nastavení dodavatelského kreditu zpracovává vţdy pracovník oddělení RM 

na základě ţádostí od jednotlivých obchodníků, a to na samostatném formuláři, který přílohou 

č. 1. K tomu, aby byl dodavatelský kredit platný, musí být schválen obchodním ředitelem 

a následně vedením společnosti PROMET CZECH s.r.o.  

 

7.4 Upomínky 

Intervaly pro zasílání upomínek jsou pro pojištěné i nepojištěné pohledávky po 

splatnosti stejné. 

Povinností oddělení cash managementu (dále jen odd. CM) je zasílat na odběratele, 

kteří jsou v prodlení s úhradami svých závazků, upomínky v těchto intervalech: 

15 dní po splatnosti  → 1. Upomínka  

30 dní po splatnosti  → 2. Upomínka  

60 dní po splatnosti  → Pokus o smír  

 

„Upomínky“ příp. „Pokus o smír“ jsou ihned po vytištění předány na obchodní 

oddělení, které označí ty, jeţ se pak v konečné fázi odešlou na příslušné odběratele. Ve lhůtě 

do 3 pracovních dnů předá obchodní oddělení zpět „Upomínky“ případně. „Pokus o smír“ na 

oddělení CM.  

Odd. CM ve lhůtě 2 pracovních dnů zajistí odeslání „Upomínek“ příp. „Pokus o smír“ 

přes sekretariát společnosti. Povinností oddělení CM dále je: archivovat kopie odeslaných 

„Upomínek“ příp. „Pokusů o smír“ dle partnerů a zároveň archivovat neodeslané. 

Evidence upomínek je administrativně náročná a společnost těchto upomínek eviduje 

nespočet. Po předání upomínek na obchodní oddělení, které vybere upomínky jen na určité 

odběratele, se stává, ţe odejde jen necelá polovina těchto písemností a zbytek se archivuje.  

Pro ušetření těchto více nákladů na tisk neodeslaných upomínek a následnou archivaci, 

bych společnosti navrhla nejprve vytvořit tabulku, kde budou všichni odběratelé 

s pohledávkami po splatnostech uvedeni. Následně bych zaslala tabulku na obchodní 

oddělení, kde se rozhodnou pro konkrétní pozice. Efektivním výsledkem by byl tisk jen 

vybraných pozic v tabulce. 
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Tab. 7.1: Postup správy pohledávek [vlastní zpracování] 

Doba po splatnosti Výkon Komentář 

-5 dnů Telefonický kontakt 
Kontaktování zákazníka s cílem zjistit, zdali fakturu má 

a kdy se jí chystá uhradit. 

+ 5 dnů 
Telefonický kontakt, resp. 

osobní kontakt 

Kontaktování zákazníka s cílem zjistit, proč nedošlo k 

úhradě faktury a kdy bude zaplacena. 

+ 15 dnů 1. Upomínka 
První písemné upomenutí o uhrazení nesplacených 
pohledávek. 

+ 30 dnů 2. Upomínka 
U nepojištěných pohledávek zastavení dodávek do 

splacení. 

+ 60 dnů Pokus o smír 

U pojištěných pohledávek zastavení dodávek do splacení. 

U nepojištěných pohledávek postoupení pohledávky 

právnímu oddělení, které zvolí moţnost podání ţaloby 

nebo předá kanceláři pro mimosoudní vymáhání. 

 

 

Ve výše uvedené tabulce je uveden postup správy pohledávek ve společnosti po 

uplynutí konkrétních dnů. První dva body jsou ve správě obchodního oddělení, které je 

v kontaktu se zákazníkem, a  následující kroky jsou řízeny oddělením cash managementu. 

V níţe uvedeném vývojovém diagramu (obrázek č. 6.1), s vyuţitím několika 

základních grafických symbolů, popisuji vývoj činnosti správy pohledávek od jejich 

implementace do systému aţ po konečné rozhodnutí o předání pohledávky právnímu 

oddělení. 
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Obrázek 7.1: Vývojový diagram procesu správy pohledávek [vlastní zpracování] 

Příjem pohledávky 

Implementace pohledávky 
do systému 
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Výzva k úhradě 
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2. upomínka 

Dlužník splácí Dlužník nesplácí 

Pokus o smír Dlužník splácí 
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Předání právnímu 
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7.5 Sankce 

1. Úroky - Společnost Promet Czech s.r.o. uplatňuje na základě obchodního zákoníku 

úroky z prodlení. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou 

národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu 

pololetí, v němţ došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů. 

Jinak řečeno, bude-li pohledávka splatná k 3.3.2012, bude úročena repo sazbou 

platnou ke dni 31.12.2011, tj. repo 31.12.2011 je 0,75% p.a. + 7% p.a. = výsledná sazba 

7,75% p.a. a touto sazbou bude pohledávka splatná 3.32012 úročena fixně aţ do data své 

úhrady. 

Tab. 7.2: Úroky z prodlení [vlastní zpracování] 

Splatnost Fakturováno Měna Zůstatek v Kč 
Penále k 

datu: 

Prodl

ení 

Platná 

REPO 

SAZBA 

ČNB 

REPO 

zvýšená 

o 7 % 

bodů 

p.a. 

Denní sazba 

zákonného 

úroku z 

prodlení 

Úrok  z 

prodlení 

3.3.2012 3 379 600,00 Kč 3 379 600,00 29.3.2012 26  0,75% 7,75% 0,0002123  18 657  

3.3.2012 3 379 600,00 Kč 1 730 000,00 29.3.2012 26  0,75% 7,75% 0,0002123  9 551  

5.3.2012 6 730 640,00 Kč 6 730 640,00 30.3.2012 25  0,75% 7,75% 0,0002123  35 728  

5.3.2012 4 266 150,00 Kč 4 266 150,00 30.3.2012 25  0,75% 7,75% 0,0002123  22 646  

15.3.2012 3 412 920,00 Kč 3 412 920,00 30.3.2012 15  0,75% 7,75% 0,0002123  10 870  

15.3.2012 8 290 730,00 Kč 8 290 730,00 1.4.2012 17  0,75% 7,75% 0,0002123  29 926  

18.3.2012 8 290 730,00 Kč 6 239 560,00 1.4.2012 14  0,75% 7,75% 0,0002123  18 548  

        CELKEM 145 925  

 

V tabulce uvádím konkrétní pohledávky po splatnosti úročeny repo sazbou.  

 

2. Smluvní pokuta – se sjednává pro případy, kdy dojde k porušení nějaké smluvní 

povinnosti, např. k pozdní úhradě pohledávky. V tabulce č.  7.5 uvádím výpočet smluvní 

pokuty, kterou jsem stanovila na 0,035 %. Smluvní pokuta musí být sjednaná písemně, 

nestačí jen zmínka na faktuře nebo dodacím listě. Výše pokuty musí být stanovena konkrétně 

(např. 1000 Kč) nebo alespoň stanoven způsob jejího určení (např. 0, 1 procenta nominální 

výše pohledávky). 
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Tab. 7.3: Smluvní pokuta [vlastní zpracování] 

Splatnost Fakturováno Měna Zůstatek v Kč 
Penále k 

datu: 
Prodlení 

Sazba 0,035 

% 

3.3.2012 3 379 600,00 Kč 3 379 600,00 29.3.2012 26 30 754,36 

3.3.2012 3 379 600,00 Kč 1 730 000,00 29.3.2012 26 15 743,00 

5.3.2012 6 730 640,00 Kč 6 730 640,00 30.3.2012 25 58 893,10 

5.3.2012 4 266 150,00 Kč 4 266 150,00 30.3.2012 25 37 328,81 

15.3.2012 3 412 920,00 Kč 3 412 920,00 30.3.2012 15 17 917,83 

15.3.2012 8 290 730,00 Kč 8 290 730,00 1.4.2012 17 49 329,84 

18.3.2012 8 290 730,00 Kč 6 239 560,00 1.4.2012 14 30 573,84 

     Celkem 240 540,79 

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe firma neuplatňuje ve svých smlouvách v rámci 

prodejních podmínek smluvní pokutu, bych doporučila toto pravidlo v nových smlouvách 

zavést. Smluvní strana se zaplacením pokuty nezbavuje povinnosti plnit své smluvní závazky. 

Např. odběratel se zaplacením smluvní pokuty za pozdní úhradu pohledávky nezbavuje tuto 

pohledávku uhradit. Její konečná výše však musí být přiměřená hlavnímu závazku a dalším 

okolnostem, pokud by byla dohodnuta v rozporu s dobrými mravy, soud by ji z tohoto důvodu  

nemusel v případném soudním jednání přiznat. 
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7.6 Inkasní agentury 

  

Společnost vyuţívá při případném mimosoudním vymáhání pohledávek jen jednu 

společnost a to v rámci svého pojištění pohledávek. Já bych se v rámci této práce zaměřila na 

vzájemném porovnání více inkasních kanceláří. Pro svůj výzkum jsem si zvolila 4 agentury. 

Příklad 1: 

Společnost eviduje pohledávku ve výši 800 000 tis. Kč 120 dnů po splatnosti za společností 

ABC a.s. (ČR). Výlohy spojené s vymáháním této konkrétní pohledávky u firmy působící v 

ČR by byli u těchto společností následující:  

Agentura A  

Vstupní poplatek: 0,- Kč 

Insolvenční poplatek: 4000,- Kč 

Výše provize z úspěšně vymoţené částky: 

 400 000,- Kč        5 % 

>= 400 000,- Kč       7 % 

Poplatek za úspěšně vymoţenou pohledávku v hodnotě 800 000 Kč bude vypočten součtem 7 

% poplatku ze 400 000,- Kč a 5 % poplatku ze 400 000,- Kč. 

Agentura B  

Stálý poplatek – 0,- Kč 

Výše provize z úspěšně vymoţené částky:  

> 500 000,- Kč a zároveň < 2 000 000,- Kč    6 %. 

Agentura C  

Stálý poplatek: 0,- Kč 

Výše provize z úspěšně vymoţené částky:   

> 250 000,- Kč        5 %. 

Agentura D  

Stálý poplatek: neurčeno  

Výše provize z úspěšně vymoţené částky:  

>= 500 000,- Kč < do 1 000 000,- Kč      8 %. 
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Z výše uvedeného je jasné, ţe pokud by byla vymoţená celá pohledávka, tak jako nejlepší 

varianta by se jevila společnost C, u které by výše provize činila 40 000,- Kč. 

  

Příklad 2: 

Stejné zadání viz výše s pouţití vícekriteriálního rozhodování. 

 

1) Určení kritérií pro rozhodování 

 

Pro kandidáta jsou zásadní tyto kritéria rozhodování: 

 

K1 – cena 

K2 – vstřícnost (komunikace) 

K3 – doba působení na trhu 

K4 – mezinárodní působnost – počet zemí 

 

Ačkoliv společnost upřednostňuje kritéria, jako jsou cena, doba působení na trhu  

a mezinárodní působnost, na základě subjektivního pocitu jsem přidala kritérium vstřícnost 

neboli ochotu komunikovat. Dle mého názoru jde o důleţitý prvek při rozhodování o výběru, 

neboť ne vţdy jsou lidé, v tomto případě agentury, ochotni jednat vstřícně a seriózně 

s ohledem ke zdárnému vyřešení problému.    

 

Tab. 7.4: Párové porovnání [vlastní zpracování] 

K1 K2 K3 K4 Kritérium ppi pi vi 

  1 1 1 K1 3 1 0,33 

3 2 K2 1 3 0,20 

  3 K3 2 2 0,27 

K4 0 4 0,13 

 

U metody párového porovnávání protínající se pole trojúhelníkové části tabulky určují 

dvojice porovnávaných kritérií. Do kaţdého z nich se vepíše označení kritéria, které se 

pokládá za významnější. Počet preferencí je pak roven počtu výskytů příslušného kritéria ve 

všech polích trojúhelníku. V případě, ţe určitá kritéria získají stejný počet preferencí, určí se 

pi jejich vzájemným porovnáním. V tomto případě došlo k situaci, kdy jedno z porovnávaných 

kritérií získalo nulové preference, proto výsledné vi vypočteme dle vzorce 4.1. 
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Výpočtem jsme dospěli k závěru, ţe management podniku tedy povaţuje za 

nejvýznamnější kritérium K1 – Cena. 

 

Hodnoty kritérií pro kaţdou z uvaţovaných jsou předpokládány následující: 

Tab. 7.5: Tabulka hodnot kritérií u jednotlivých variant [vlastní zpracování] 

 Kritérium/Varianta V1 V2 V3 V4 

K1 48 000 48 000 40 000 64 000 

K2 1 2 1 3 

K3 87 89 133 22 

K4 42 180 19 1 

 

 

Následující tabulka určuje pořadí jednotlivých variant na základě subjektivního 

posouzení. 

Tab. 7.6: Tabulka hodnot pořadí jednotlivých variant [vlastní zpracování] 

  V1 V2 V3 V4 

K1 2 3 1 4 

K2 2 3 1 4 

K3 3 2 1 4 

K4 2 1 3 4 

 

Následuje aplikace metody vzdálenosti od fiktivní varianty.  

Fiktivní varianta: a) nejlepší hodnoty daného kritéria pro uvaţované varianty, 

       b) nejhorší hodnoty daného kritéria pro uvaţované varianty. 

 

Za fiktivní variantu je v tomto případě povaţována nejlepší varianta, tj. nejlepší 

důsledky podle všech kritérií. Optimální variantou je pak varianta s nejmenší vzdáleností od 

fiktivní varianty.  

Výpočty a určení výsledného pořadí variant je vhodné provést formou následující 

tabulky  dle vzorce 4.2 a konečný výpočet dj dle vzorce č. 4.3: 
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Tab. 7.7: Stanovení optimální varianty metodou vzdálenosti od fiktivní varianty [vlastní zpracování] 

Metoda vzdálenosti od fiktivní 

varianty     

Kritérium Vi X*i  Xoi  
V1 V2 V3 V4 

di 

K1 0,33 40000 64000 0,037 0,037 0,000 0,330 

K2 0,20 1 3 0,000 0,050 0,000 0,200 

K3 0,27 133 22 0,046 0,042 0,000 0,270 

K4 0,13 180 1 0,077 0,000 0,105 0,130 

Σ (di) 0,16 0,13 0,11 0,93 

dj 0,40 0,36 0,32 0,96 

Pořadí variant 3 2 1 4 

 

 

 

Na základě stanovení hodnoty pomocí metody vzdálenosti od fiktivní varianty jsem 

dospěla k závěru, ţe jako nejlépe zvolená agentura se jeví agentura C, kde tuto skutečnost 

ovlivňuje kritérium č. 4, které udává mezinárodní působnost, tedy počet zemí, kde firma 

působí.  

 

Metody stanovení hodnoty variant jsou charakteristické snahou nalézt celkovou 

hodnotu jednotlivých variant a vycházejí z váţeného průměru dílčích ohodnocení variant 

podle jednotlivých kritérií a vypočítají se na základě vzorce 4.3, kde dílčí hodnocení variant 

(hij) stanovujeme dle vzorce 4.4. 

 

 
Tab. 7.8: Stanovení optimální varianty metodou váţeného pořadí [vlastní zpracování] 

 

Kritériu

m Vi 

V1 V2 V3 V4 

Pi1 hi1 Hj Pi2 hi2 Hj Pi3 hi3 Hj Pi4 hi4 Hj 

K1 0,33 2 3 1,00 3 2 0,67 1 4 1,33 4 1 0,33 

K2 0,20 2 1 0,20 3 2 0,40 1 4 0,80 4 1 0,20 

K3 0,27 3 2 0,53 2 3 0,80 1 4 1,07 4 1 0,27 

K4 0,13 2 3 0,40 1 4 0,53 3 2 0,27 4 1 0,13 

Σ 2,13   2,40   3,47   0,93 

Pořadí variant 3   2   1   4 
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U metody váţeného pořadí jsem docílila výsledku, ţe se jako nejvýhodnější jeví také 

varianta č. 3, tedy agentura C. Tento výsledek závisel především na rozhodnutí firmy, 

kterému ze čtyř kritérií dala nejvíce preferencí. Coţ v tomto případě byla rozhodující cena. 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe management podniku posuzuje jako nejdůleţitější 

kritérium cenu, tak metodou párového porovnávání i metodou váţeného pořadí bylo zjištěno, 

ţe jako nejvýhodnější se jeví agentura C, která se svou cenou a také svými zkušenostmi 

a působením na trhu získala v hodnotícím pořadí první místo. Firmě bych proto doporučila na 

základě výsledku vícekriteriálního rozhodování zváţit spolupráci s jinou inkasní agenturou. 

 

 

7.7 Analýza doby obratu pohledávek  

Pro moţnost podrobnějšího zkoumání vývoje pohledávek se musíme věnovat době 

inkasa neboli obratu pohledávek. 

 
Tab. 7.9: Stanovení doby obratu pohledávek a obrátky pohledávek v letech 2006-2010 [vlastní zpracování] 

ROK 2006 2007 2008 2009 2010 

Tržby za 

prodej zboží  
1 811 401,00 1 997 669,00 1 523 332,00 799 364,00 1 946 066,00 

Pohledávky 

celkem  
548 409,00 528 632,00 604 981,00 226 479,00 455 191,00 

Doba obratu 

pohledávek 
108,99 95,26 142,97 102,00 84,21 

Obrátka 

pohledávek 
3,30 3,78 2,52 3,53 4,28 

 

 

Výpočet v tabulce 7.9 stanovení doby obratu pohledávek a obrat pohledávek ukazuje: 

• Ukazatel doba obratu pohledávek vykazuje od roku 2007 do roku 2008 klesající 

tendenci, coţ znamená, ţe se v období těchto dvou let sníţil průměrný počet dnů mezi 

vystavením a uhrazením faktury. Naopak největší nárůst je mezi lety 2007 a 2008. Doba 

obratu pohledávek roste, coţ ukazuje na zhoršení platební morálky odběratelů a průměrný 

počet dnů mezi vystavením a uhrazením narostl o cca 47 dnů. Po roce 2008 se ale opět začíná 

průměrný počet dnů mezi vystavením a splacením faktury zkracovat a mezi roky 2009 a 2010 

dosahují uţ jen cca 18 dnů.  
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Ukazatel doby obratu pohledávek můţe být zkreslen např. sezónní fakturací, chybným 

účtování pohledávek, vysokým podílem prodejů v hotovosti či poníţením pohledávek  

o factoringové financování. 

• Ukazatel obrat pohledávek mezi lety 2006 – 2007 a následně pak mezi roky 2008 

a 2009 roste, coţ svědčí o zlepšujícím se řízení pohledávek podniku. Pouze mezi roky 2007 

a 2008 má klesající tendenci, coţ ukazuje na zhoršující se řízení pohledávek podniku.  
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Graf 7.1: Poměr doby obratu pohledávek k obrátce pohledávek v letech 2006-2010 [vlastní zpracování] 

 

Čím je ukazatel doby obratu niţší (například doba inkasa 30 dnů), tím méně zdrojů k 

financování pohledávek firma potřebuje a naopak. Průměrná doba splatnosti pohledávek 

neznamená nic jiného neţ průměrnou dobu, po kterou firma financuje, zpravidla bezúročně, 

své odběratele. Rozhodnutí o délce splatnosti a toleranci inkasa po lhůtě splatnosti však 

zpravidla vychází z obchodních vztahů s odběrateli a řízení dodavatelského rizika. Vysoký 

ukazatel doby inkasa pohledávek můţe odráţet dlouhé splatnosti pohledávek, ale na druhé 

straně můţe vyjadřovat problematické portfolio odběratelů se špatnou platební morálkou či 

vysoký podíl nedobytných pohledávek  



 41 

Pro srovnání jsem si dovolila uvést rozdíl dnů mezi průměrnou obrátkou pohledávek 

a průměrnou obrátkou závazků viz příloha č. 2 a došla jsem k závěru, ţe je to je slabá stránka 

řízení pohledávek ve společnosti. 

Průměrná doba obrátky pohledávek a závazků by se měla co nejvíce přibliţovat. Z 

níţe uvedeného grafu č. 7.2 však vyplývá, ţe rozdíl dnů jednotlivých obrátek, obzvlášť v roce 

2008, kdy nastoupila ekonomická krize je dosti markantní. Tento stav se v roce 2009 

usměrňuje, odběratelé se postupně dostávají z krize a jsou schopni platit své závazky.  
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Graf 7.2.: Stanovení doby obratu pohledávek a doby obratu závazků  v letech 2006-2010 

 

 

Pokud je doba obratu pohledávek niţší neţ ukazatel doby obratu závazků, je firma ve 

výhodě, protoţe poskytuje obchodní úvěr kratší, neţ sama čerpá provozní úvěr od svých 

dodavatelů. Bohuţel, toto není ta situace. Firma PROMET CZECH s.r.o. by měla na tento 

ukazatel klást větší důraz. Doba splatnosti závazků by se měla prodluţovat a naopak doba 

splatnosti pohledávek krátit. Doporučila bych proto, aby v prodejních podmínkách byly 

stanoveny sankce a aby se dodrţovala ustanovení směrnic. K dobrému vyhodnocení DOP 

můţe také vést správný výběr obchodního partnera, jenţ je bonitní, kratší doby splatnosti, 

resp. vystavování zálohových faktur. 
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8. Efektivní řízení pohledávek 

 

Systém efektivního řízení pohledávek začíná u zákazníka zkoumáním jeho bonity:  

1. Musí se ověřit informace z ověřených veřejně dostupných zdrojů a to, jak od 

zákazníka samotného, nebo od jiných dodavatelů nebo pomocí internetu.  

2. Poté musí následovat proces, ve kterém jde o rozhodnutí poskytnutí 

bankovního úvěru, kterému těsně předchází zaslání  ţádosti na oddělení RM o 

poskytnutí kreditu. Oddělení RM musí tuto ţádost zpracovat.  

3. V případě kladného posouzení ţádosti by mělo nastat ošetření dodavatelsko-

odběratelských vztahů písemnou smlouvou o prodeji zboţí. Smlouvy by měla 

obsahovat: označení smluvních stran, včetně přesného označení osob 

oprávněných jednat za obě smluvní strany, platební podmínky (forma – hotově, 

předem, obchodní úvěr), stanovení výše smluvní pokuty v případě porušení 

smlouvy a prodlení s úhradou závazků. 

4. Dalším krokem by mělo být zajištění pohledávek zajišťovacími instrumenty 

– pojištění, bankovní záruky, factoring atd. 

5. Dále musí následovat reporting pohledávek a předávání informací mezi 

jednotlivými úseky a to v pravidelných týdenních intervalech, nebo v případě 

nutnosti jednat okamţitě. 

6. V případech vzniku pohledávek po splatnosti se musí určit způsob vymáhání 

pohledávek. 

 

Firma se v praxi můţe potýkat s nejrůznějšími problémy a to, s odběrateli, kteří 

neplatí, s problémy uvnitř společnosti (nespolehlivý tok informací, špatná organizace, 

komunikace) apod. Vyvarováním se těchto problému je dodrţování zásad uvedených výše  

a respektování směrnic. 
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ZÁVĚR 

 

 Cílem práce bylo zmapování problematiky řízení a vymáhání pohledávek nejen 

z teoretického, ale i praktického hlediska a nalezení doporučení pro firemní praxi.  

 Práce s pohledávkami by neměla být podceňována, neboť v  případě nezaplacení 

pohledávek se sama firma můţe vyskytnout v platební neschopnosti. Mezi základní principy 

řízení pohledávek patří omezování pohledávek po lhůtě splatnosti. Vznik pohledávek po 

splatnosti má dopad do hospodaření podniku, kde na jedné straně nepříznivě ovlivňuje cash 

flow a na straně druhé zvyšuje náklady spojené s jejich vymáháním. V celém procesu řízení 

pohledávek je proto důleţité zaměřit se na jejich prevenci a to od procesu uzavření smlouvy 

aţ po platební způsoby. Pokud pohledávka existuje, je třeba se jí zabývat a bez zbytečného 

prodlení se pokoušet ji vymoci bez prodlení avšak efektivně a s ohledem na etický přístup. 

Stávající proces řízení pohledávek ve firmě je na dobré úrovni, i kdyţ správa takového 

mnoţství pohledávek není nijak jednoduchá. Součástí celého procesu by měla být písemná 

smlouva, která by měla mít určité náleţitosti, a v které budou určeny formy zajištění 

pohledávky. Společnost aplikuje směrnice pro řízení a vymáhání pohledávek. Evidence 

a reportování pohledávek po lhůtě splatnosti obchodnímu oddělení je dostatečná. 

Společnost PROMET CZECH s.r.o. je společnost, která eviduje pohledávky převáţně 

z obchodních vztahů. Po celkové analýze těchto pohledávek jsem se zaměřila na řízení 

pohledávek uvnitř firmy a postupu správy pohledávek. 

Mým doporučením pro firmu je, na základě zjištěných poznatků a z důvodu platební 

morálky současných nebo potencionálních odběratelů, začlenit do svých smluv v prodejních 

podmínkách smluvní pokutu, pro případ prevence vzniku pohledávek po splatnosti. 

Dále bych doporučila měsíčně zpracovávat obrátku pohledávek a srovnávat ji s 

obrátkou závazků, analyzovat získané údaje a tyto zohlednit při sjednávání platebních 

podmínek s novými odběrateli i dodavateli. Tím by mělo dojít ke zlepšení platební schopnosti 

podniku, coţ pozitivně ovlivní hospodářské výsledky společnosti. 

Dalším bodem mé práce bylo porovnání současně vyuţívané inkasní agentury 

v případě vymáhání pohledávek a to metodami vícekriteriálního rozhodování. A vzhledem ke 

skutečnosti, ţe management podniku posuzuje jako nejdůleţitější kritérium cenu, tak metodou 

vzdálenosti od fiktivní varianty i metodou váţeného pořadí bylo zjištěno, ţe by firma měla 

zváţit spolupráci s jinou inkasní agenturou. 
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V České republice v poslední době sílí tendence aktivního přehodnocování strategie 

věřitelů při vymáhání pohledávek. Do popředí se dostává především forma mimosoudního 

vymáhání, v níţ věřitelé stále častěji vidí reálnou moţnost rychlého navrácení vlastních 

finančních prostředků od dluţníků. Ještě před několika lety byla situace zcela jiná. Hlavní 

strategií věřitelů bylo vyuţívání soudní cesty vymáhání pohledávek včetně rozhodčích soudů 

s následnou činností exekutorů. Zkušenosti věřitelů s těmito postupy a s vyhodnocením 

dosaţených výsledků je však nutí vnášet do procesu vymáhání nově vznikajících pohledávek 

potřebné korektury. 

V poslední části své diplomové práce se věnuji době obratu pohledávek. Firma by 

měla na tento ukazatel klást větší důraz. Doba splatnosti pohledávek by se měla krátit, oproti 

tomu doba obratu závazků se můţe prodluţovat. Čím je ukazatel doby obratu niţší, tím méně 

zdrojů k financování pohledávek firma potřebuje a naopak. Průměrná doba splatnosti 

pohledávek neznamená nic jiného neţ průměrnou dobu, po kterou firma financuje, zpravidla 

bezúročně, své odběratele.  
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SEZNAM ZKRATEK 

RM –  Risk management 

CM –  Cash management 

DOP – Doba obratu pohledávek 

p.a. – per anunm (ročně) 
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I. 

 

Žádost o povolení dodávek  ROK/ MĚSÍC/ ČÍSLO ŽÁDOSTI   

    
Schválením této ţádosti se povolují dodávky na odběratele, jehoţ pohledávky jsou nad 60.dní po splatnosti 

         

            

Odběratel:    Vyplňuje obchodní oddělení     

         

Současný dodavatelský kredit:         

         

         

Důvod pro překročení splatnosti:         

         

             
Obchodník:         

         

Podpis:  datum:   

     

     

Ekonomický kredit Pojistný limit Pojištěné riziko Firemní riziko Vyplňuje oddělení risk 

managementu 

     

za období:     

     

Popis situace:     
     

            

Za správnost odpovídá risk manager:  ………………………………   

     

     

     

SOUHLAS S POŢADOVKEM   NESOUHLAS S POŢADOVKEM   

     

Schvaluji překročení 60-ti denní splatnosti  Neschvaluji překročení 60-ti denní splatnosti 

 Vyplňuie kreditní komise 

     

     
     

Podpis: ………………………………………………….  Podpis: 

………………………………………………   

vedoucí obchodního oddělení   vedoucí obchodního oddělení    

     

     

Schvaluji překročení 60-ti denní splatnosti  Neschvaluji překročení 60-ti denní splatnosti 

  

     

     

     
     

     

Podpis: …………………………………………………. …………………………… Podpis: 

…………………………………………………. ……………………………  

vedení společnosti   vedení společnosti    

     

     

    Vyplňuje odd. RM 

Zpracoval risk manager: .…………………………… Dal/a na vědomí: …………………………..  

     

Datum zpracování: ……………………………. Datum: ……………………………  
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II. 

 

Srovnání doby obratu  pohledávek a závazků 

    

ROK 2006 2007 2008 2009 2010 

Doba obratu 

pohledávek 

108,99 95,26 142,97 102,00 84,21 

Doba obratu 

závazků 

47,76 34,99 27,50 46,11 37,84 
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III 
 

    


