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Abstrakt 

 

 

 Tématem bakalářské práce je preventivní zajištění pohledávek ve společnosti. V první 

části práce je provedena definice pohledávek a zhodnocení současných metod zajištění 

pohledávek před jejich vznikem, především pak získávání kvalitních informací o odběratelích.  

V druhé části bakalářská práce popisuje různé zajišťovací instrumenty, které lze v současné 

době využít k zajištění pohledávek. Součástí třetí části jsou pak návrhy možných postupů při 

vymáhání pohledávek po době splatnosti a nedobytných pohledávek. 
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Abstract 
 

 The topic of this bachelor thesis is the preventive security of claims in the enterprise. 

In the first part of the thesis receivables are defined and current methods of securing 

receivables before their origin are evaluated, with an emphasis on obtaining quality 

information about customers. In the second part of the thesis various securing instruments 

currently available are described. The third part consists of suggestions of possible procedure 

during collection of accounts receivable after the collection period, and irrecoverable debts. 
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Úvod 

 

 Pro svou bakalářskou práci jsem si vybral téma Preventivní zajištění pohledávek ve 

společnosti. Téma je zajímavé, protože v současné době jde o aktuální problém, který řeší 

mnoho firem a to jak na našem trhu, tak i v zahraničí. 

 

 U každé společnosti mající pohledávky by měl být vytvořen systém řízení pohledávek 

proto, aby bylo zajištěno správné nakládání s nimi a to jak podle zkušeností, tak i podle druhu 

činností, které daná společnost provozuje. Vhodným řešením je například rozdělit si 

odběratele podle objemu dodávek do skupin a přiřadit jim rozdílné platební podmínky.  

 

 Hlavním cílem bakalářské práce je posouzení možnosti snížení objemu pohledávek po 

lhůtě splatnosti a nedobytných pohledávek. 

 

 Proto, aby se docílilo snížení rizika nesplacení pohledávek, je nutné zamezit vzniku 

konkrétních hrozeb. To lze provést odstraněním konkrétního zdroje rizika a to formou vyhnutí 

se odběratelům, kteří jsou vystaveni riziku.
1
 

 

 Velké nebezpečí pro dodavatele představuje situace, pokud se řadí mezi menší 

společnosti. V mnoha případech mají totiž odběratelé pokušení rozlišovat dodavatele na ty, 

kteří mají větší význam na trhu a platí jim za své závazky včas, než ty dodavatele, kteří mají 

menší význam na trhu a neplatí jim za své závazky do vypršení lhůty splatnosti. Menším 

dodavatelům tím vznikají problémy z nedostatku finančních prostředků. 
2
 

 

 Práce je rozdělena do tří kapitol. První části práce poukazuje na metody zajištění 

pohledávek před jejich vznikem za pomoci informací o odběratelích, jako jsou kancelářské či 

bankovní informace. Druhá část práce se zabývá využitím zajišťovacích instrumentů 

pohledávek, jako jsou záloha, ručení, faktoring a další. Třetí část práce se věnuje možnostem, 

jak snížit objem pohledávek po době splatnosti a nedobytných pohledávek. 

  

  

                                                
1 MERNA, T. a Faisal F. AL-THANI. Corporate risk management. 2nd ed. Hoboken, NJ: Wiley, c2008, s. 43 ISBN 978-0-

470-51833-5. 
2 ROBINSON, David. Business etiquette: your complete guide to correct behaviour in business. 2nd ed. London: Kogan 

Page, 2000, s. 29 ISBN 07-494-3258-6. 
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1 Metody zajištění pohledávek před jejich vznikem 
 

       V následující kapitole jsou popsány druhy pohledávek, jejich dělení a vznik. Následně je 

vymezen pojem odběratelé a jsou zde uvedeny i informace o zajištění pohledávek před jejich 

vznikem.  

 

 

1.1 Pohledávky 
 

         Pohledávky znázorňují určitý dluh k dané společnosti, které vznikají z neuhrazení 

dodávky různého druhu výrobků, zboží, prací či různorodých služeb odběratelem. Pro 

společnosti je výhodné, zda za své provedené služeb či dodané výrobky je zaplaceno formou 

hotovostní platby, ale konkurenční tlak nutí dodavatele, aby své výkony dávali na obchodní 

úvěr, čímž ovšem dochází k vzniku pohledávek.
3
 Pohledávky jsou v účetnictví zařazeny do 

oběžného majetku a tvoří součást aktiv podniku. Pohledávky vůči dodavatelům jsou 

v účetnictví obecně zapsány následovně, jak uvádí níže znázorněný obrázek č. 1.1. Všeobecně 

by se dalo říci, že pohledávky představují určitý nárok na zaplacení peněžité částky ze strany 

odběratele. Výše a rychlost splacení pohledávek odběratele má vliv na likviditu podniku a 

tvoří základ pro dobré vztahy mezi odběrateli a dodavateli.  

 

  MD 311 - Odběratele   D             MD    6xx – Výnosy D 

 

                     X         X 

 

    
   Obr. 1.1 Zápis pohledávek v účetnictví 

          (zdroj vlastní) 

 

V podniku vznikají především: 

 

Pohledávky z obchodních styků, které vznikají z dodávek výrobků, zboží, prováděných 

výkonů, prací a služeb, a to za předpokladu, pokud odběratel v souladu s dohodnutými 

platebními podmínkami platí tyto výkony s časovým odstupem po jejich uskutečnění. 

                                                
3 MICHAEL C. EHRHARDT, Michael C.Eugene F. Corporate Finance Thomson ONE Business School Edition. 3. ed. 

Mason, OH: South-Western Pub, s. 55, 2008. ISBN 978-032-4655-681. 
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Pohledávky vznikají i z investování kapitálu do finančních investic či krátkodobého 

finančního majetku, a to do jejich úvěrových forem.  

 

Pohledávky vznikají ve společnostech z řady dalších důvodů. Vznikají jako nároky na 

vrácení daní, nároky na dávky sociálního zabezpečení, jako nároky na splacení kapitálu 

společníky, nároky na úhradu škod od pojišťoven, pohledávky za zaměstnance apod. Některé 

pohledávky vznikají ze zákona a z rozhodnutí soudních a jiných orgánů.
4
 

 

Pohledávky dle časového rozlišení: 

 

Krátkodobé: - jedná se o pohledávky s dobou splatnosti, která je kratší nebo rovna dvanácti 

    měsícům 

Dlouhodobé: - jedná se o pohledávky s dobou splatnosti delší než dvanácti měsíců 

 

 

1.1.1 Řízení pohledávek 
 

 Pro dnešní tržní ekonomiku je typické, že v ní převládá nabídka nad poptávkou. V tom 

případě si každý podnik musí stanovit takové obchodní podmínky, které následně povedou 

k uzavření smlouvy, která bude vyhovovat jak jemu samotnému, tak hlavně odběrateli. 

 

 V systému řízení pohledávek se vyskytují dva druhy politiky jejich řízení. V prvním 

případě se jedná o tvrdší politiku řízení pohledávek, při které dochází ke snížení počtu pozdě 

platících zákazníků, a společně s tím taktéž dosahujeme minimalizaci nedobytných 

pohledávek, které se stávají spíše výjimečností. Avšak problémem u tvrdší politiky řízení 

pohledávek je fakt, že nemůžeme počítat s dosažením výrazně vyšších prodejů. Oproti 

druhému případu, kterým je benevolentnější a tudíž se tak dosahuje vyššího objemu prodeje, 

je tady vysoké navýšení rizika vzniku pohledávek po době splatnosti a nedobytných 

pohledávek. 

 

Smyslem řízení pohledávek je:  

 

- ochránit společnost před vysokým podílem faktur, které zákazníci platí se zpožděním 

                                                
4 VOZŇÁKOVÁ, Iveta. Ekonomika podniku. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, s. 

20. ISBN 978-80-248-1760-6. 
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- minimalizovat podíl nedobytných pohledávek, které nejsou vůbec vymoženy, anebo jsou 

inkasovány s vynaložením relativně vysokých nákladů.
5
 

 

 Pro efektivní řízení pohledávek je velmi důležité mít dostatečné informace o 

platebních schopnostech odběratelů, a to ať už o těch budoucích či stávajících. Tyto 

informace jsou velmi důležité pro zajištění pohledávek ještě před jejich samotným vznikem, 

neboť se tak snižuje riziko vzniku problémových pohledávek, mezi které řadíme polhůtní a 

nedobytné pohledávky. Pro získání informací o odběratelích, které pomohou ke snížení 

problémových pohledávek, existují různé zdroje a ty jsou rozebrány podrobněji v 

následující podkapitole.    

 

 

1.2 Odběratelé 
 

 V různých podnicích nebo společnostech, které podnikají v tržní sféře prodeje zboží, 

výrobků či služeb, je velmi důležité si zabezpečit kvalitní odběratele a dodavatele, kteří jsou 

pro podnikání velice významní a bez nichž se žádný podnikatel či společnost neobejde.  

 

 Mnohdy může úspěšnost celého podniku záviset na kvalitních dodavatelích. Ale ať už 

kvalitní dodavatel představuje takový subjekt, který plní naše objednávky včas, ve správném 

množství, kvalitě a jiných náležitostech souvisejících ve smlouvě, vyvstává většinou problém 

s odběrateli, kteří mohou dostat podnik do potíží. Tyto problémy nastávají během platební 

neukázněnosti odběratelů za zakoupené služby, výrobky či zboží. Ať už se jedná o velkou či 

malou firmu, která operuje na užším nebo širším, mezinárodním či místním trhu, je nesmírně 

nutné věnovat dostatečnou pozornost na výběr svých zákazníků - odběratelů. A to z toho 

důvodu, aby si firma nezničila doposud trvající dobrou pověst na trhu a zároveň se nedostala 

do různých problémů či nesolventnosti. 

 

 Platební morálka firem se díky krizi výrazně zhoršila, uvádí výsledky své ankety 

Hospodářská komora ČR. Odběratelé a zákazníci více než 75 % dotázaných firem se 

opožďují se svými platbami. Stejně tak každá druhá firma v anketě přiznala, že platí své 

faktury pozdě nebo žádá o odložení splatnosti díky nedostatečné finanční vybavenosti.
6
 

                                                
5 KISLINGEROVÁ, Eva. Manažerské finance. 3. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 474. Beckova edice ekonomie. ISBN 978-

80-7400-194-9. 
6 PODIKATEL. [online]. 2007-20012. [cit. 2012-02-22]. Dostupné z: www.podnikatel.cz/clanky/platebni-moralka-firem-je-
stale-horsi-podnikatele/ 
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 Proto by se informovanosti o odběratelích, ať už o těch současných nebo budoucích, 

mělo věnovat dostatek času ještě před vznikem smluv. V obchodování je hodně rizik a i když 

podnik prosperuje dobře, nemůže si dovolit neznalost svých obchodních partnerů. I když si 

podniky zajistí dostatek informací o odběrateli, není tím vždy zaručeno, že bude pohledávka 

uhrazena. Je to dáno velkou proměnlivostí trhu. Následující podkapitoly se věnují tomu, kde 

můžeme o odběratelích získat informace ještě před samotným vznikem pohledávek pro jejich 

lepší a efektivnější řízení. 

 

 

1.2.1  Informace o odběratelích 
 

 Nejlepší způsob, jak poznat odběratele, je získat o nich co nejvíce hodnotných 

informací, které dopomohou k co nejlepšímu seznámení se s nimi a to ještě před vznikem 

samotné pohledávky, popř. pohledávek. 

 

 Informace o budoucích nebo již stávajících zákaznících si může každý podnik nebo 

společnost zajistit. Každý podnik se liší různým počtem zákazníků. Může se jednat o několik 

velkých odběratelů, kteří přinášejí velký zisk. Za těchto předpokladů se podniku vyplatí 

zhotovit si podrobnou analýzu každého z nich, přičemž podnik může zaměstnávat kvalitní 

analytiky, kterým dá dostatek času na hlubokou analýzu finanční situace jednotlivých 

zákazníků. Naproti tomu, má-li podnik několik desítek až stovek menších odběratelů, je 

analýza každého z nich nákladově neúnosná. Problémy mohou nastat za situace, pokud jsou 

odběratelé složeni i ze zahraničních podniků. Tento problém vyvstává z jazykové bariéry a 

v každé zemi se liší způsoby získávání informací jak veřejných, tak kupovaných informací o 

bonitě firmy. 

 

 Zdroje informací se rozlišují na veřejné a neveřejné. Veřejné zdroje informací jsou 

tvořeny z 80 – 90 %. Jsou to ty informace, které jsou publikovány a zároveň snadno dostupné.  

Existuje totiž varianta, která umožňuje zisk těchto informací za předpokladu, že každý 

potencionální zájemce o tyto informace musí splnit určité náležitosti. Mezi ně patří např. 

zaplacení za jejich zpřístupnění a zároveň ujištění se, že tyto informace nebudou dále 

komerciálně používány. Tyto veřejné informace se v některých zemích nacházejí ve 

veřejných archívech. Veřejné archívy mohou obsahovat informace typu daňových pohledávek 

či občanskoprávních rozsudků. Naproti tomu druhá skupina informací, tedy neveřejné, tvoří 
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pouhých 10 – 20 %. Jedná se o ty typy informací, které jsou získány buď z osobního styku, 

anebo skrz bankovní či kreditní záznamy. 

 

Kancelářské informace  

 

 Kancelářské informace patří mezi jedny ze základních zdrojů o daném podniku. 

Udávají různé informace v rozdílné kvalitě, množství či rozsahu. Většinou se jedná pouze o 

základní údaje týkající se firmy. Tyto údaje se získávají z otevřených zdrojů, ke kterým se 

řadí živnostenský a obchodní rejstřík. Pro získání výpisu z živnostenského rejstříku je 

zapotřebí prokázat určitý právní zájem. Tzn. předložit smlouvu, faktury nebo jiné dokumenty. 

U obchodního rejstříku je zapotřebí poslat písemnou žádost popř. navštívit soud, který vede 

tento obchodní rejstřík. V neposlední řadě lze zde zařadit rovněž obchodní věstník, který je 

výhodný tím, že nabízí zjištění informací, zda se společnost nedostala do konkurzního či 

likvidačního řízení.    

 

           Kancelářské informace většinou obsahují: 

 

 název, adresa, kontaktní spojení - telefon, fax, e-mail 

 identifikační číslo 

 obor činnosti 

 popis činnosti 

 základní informace o managementu (jména, funkce, pozice) 

 počet zaměstnanců 

 rok založení 
7
 

 

          Někdy mohou být k základním výše zmíněným informacím uvedeny i další, jako jsou 

například:   

 roční obrat a zisk 

 podíl importu a exportu 

 přidružené společnosti 

 certifikáty, normy ISO dle daného provozu  

 bankovní spojení atd. 

 

                                                
7
 INFORUM. [online].  2012. [cit. 2012-02-23] Dostupné z: www.inforum.cz: /archiv/infomedia98/pdf/papik.pdf. 
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         Mezi nejznámější společnosti, které poskytují kancelářské informace, patří např. Dun & 

Bradstreet, Kompass, v České republice je to Český statistický úřad – Registr ekonomických 

subjektů.  

 

Kreditní informace 

 

 Kreditní informace jsou určitý druh mezinárodně standardizované analýzy, která se 

zaměřuje především na to, jak dokáže ona společnost či podnik splácet své závazky. Dané 

informace se nabízejí ve dvou variantách, přičemž první skupinu tvoří informace v 

uzavřených okruzích, ke kterým je možné se dostat na základě členství. Druhou skupinu tvoří 

informace otevřených okruhů, které jsou zpravidla uloženy v databázových centrech. Získání 

kreditních informací je poměrně náročné a velmi nákladné, a proto je nejlepší je odkupovat od 

skóringových agentur, které mají specificky vyvinuté postupy a informační systémy pro 

zpracování informací z veřejně dostupných zdrojů, ale také z placených zdrojů, ke kterým se 

řadí např. Český statistický úřad. Mezi získávání kreditních informací se může také zařadit 

strukturovaný pohovor analytika s daným subjektem. Pojem kreditní informace má své 

počátky v bankovnictví, kdy banky potřebovali zjistit informace u žadatelů o úvěr a odtud 

tedy pochází název kreditní informace.  

 

          Kreditní informace obsahují: 

 základní identifikační údaje shodné s kancelářskými informacemi 

 základní finanční charakteristiky shodné s dílčími bankovními 

informacemi 

 nemovitosti  

 aktiva (pohledávky) 

 pasiva (závazky) 

 platební schopnost, přehled plateb 

 kredit (měsíční, maximální) 

 zvláštní události (soudní řízení) 

 celkovou bonitu firmy  

 předpokládaný vývoj firmy 

 doporučení nebo nedoporučení obchodního spojení 
8
 

                                                
8
 RUDOLF. NAZORY. [online].2006. [cit. 2012-02-23]. Dostupné z: www.Rudolf.nazory.cz/files/databaze-firemnich-

informaci.doc. 
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 Bankovní  informace 
 

 Jak už vyplývá ze samotného názvu, je jednoznačné, že se jedná o informace, které 

shromaždují banky. Tyto informace vyplývají z vlastních hodnocení bank. Bankovní 

informace nejsou veřejně přístupné a tudíž vystaveny v žádném informačním centru, neboť 

spadají pod ochranu dané banky. Lze je ovšem získat na požádání. Při žádosti o zpřístupnění 

bankovních informací musí být splněny přísné bankovní pravidla. Bankovní informace 

zahrnují v sobě jak kancelářské údaje, tak také finanční hodnocení podniku nebo společnosti, 

které udávají platební morálku, stav konta a celkovou schopnost klienta dostát svým 

finančním závazkům. Dané informace o svých vlastních klientech jsou bankami 

shromažďovány, a pokud by je třetí osoba chtěla získat, nabízí se možnost, ovšem pouze se 

souhlasem klienta.     

 

Bankovní informace obsahují tyto náležitosti: 

 

Identifikační údaje: 

 název a adresa firmy 

 právní forma 

 datum založení 

 základní kapitál 

 jména manažerů či zástupců firem 

 oblast aktivity firmy 

  

Finanční hodnocení: 

 úvěruschopnost, výše úvěru 

 stav konta 

 platební morálka 

 celková bonita klienta a trend jeho finanční situace 

Doplňkové informace: 

  údaje o emisi cenných papírů 

  údaje o exportu a závazcích do zahraničí atd.
9
 

 

 

 

                                                
9 BABKA, Michael. Kde a jak hledat informace o firmách. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1994, s. 75, ISBN 80-856-

0356-X. 
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2  Využití zajišťovacích instrumentů pohledávek 
 

 To, že věřitel disponuje pohledávkou, ještě automaticky neznamená, že získá 

očekávané plnění. Nejsou všichni lidé poctiví a navíc může nastat i situace, že by dlužník 

třeba i rád svoji povinnost splnil, objektivně však nemůže.
10

 

 

 Využívání zajišťovacích instrumentů je velmi důležité. Společnosti, které mají dobré 

zkušenosti se svými odběrateli, jelikož jim platí včas za dodané služby, výrobky či zboží, si 

mohou dovolit nevyužít zajišťovacích instrumentů. Ale i přesto se pojišťují z toho důvodu, že 

trh je velmi proměnlivý a nemohou vědět, jak se situace bude nadále vyvíjet u odběratele. 

Účelem využívání těchto instrumentů je snaha o snížení rizika případného vzniku pohledávek 

po době splatnosti a nedobytných pohledávek. Zajišťovací instrumenty totiž představují 

výhodu pro majitele pohledávek a to z důvodu, že dávají určitý předpoklad pro to, aby dlužník 

zaplatil včas a v plné výši svých závazků.   

 

 Zajištění závazků nemusí vznikat pouze dobrovolně mezi zúčastněnými stranami. 

Existuje rovněž varianta nabytí tzv. ze zákona, což v praxi znamená, že jsou dány nějakými 

orgány jako např. soud či správní orgán. 

 

 

2.1 Zajišťovací  instrumenty 
 

 Ať už má podnik o stávajících nebo budoucích zákaznících dostatek kvalitních 

informací a nastavil tak pro obě strany výhodné obchodní podmínky, je dalším důležitým 

krokem zvolit vhodné zajištění pohledávek. A v tomto případě hrají svou důležitou roli právě 

zmíněné zajišťovací instrumenty.  

 

 

2.1.1 Kupní smlouva 
 

 Jedním ze základních předpokladů pro vznik nové pohledávky je uzavření smlouvy. 

Při sepisování smlouvy je velmi důležité znát i její obsah, tj., co je v ní zahrnuto a jaké 

konkrétní dodací či platební podmínky jsou v ní určeny. Při všelijakých nastolených změnách 

či odchylkách je podstatné, aby byly řešeny písemnými dodatky, s kterými souhlasí všechny 

ve smlouvě uvedené zúčastněné strany.  

                                                
10 VAIGRT, D. Pohledávky: právní příručka věřitele. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2005,s.81. ISBN 80-251-0881-3. 
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 Uzavírání smluv v praxi probíhá ve většině případů mezi dvěma účastníky, tj. mezi 

prodávajícím a kupujícím. Ovšem vyskytují se i takové situace, kdy se při uzavírání smlouvy 

vyskytuje i více účastníků. Jedná-li se o fyzickou osobu, pak by měla smlouva obsahovat 

informace, jako jsou jméno, příjmení, rodné číslo či bydliště. V případě právnické osoby je 

nutné jí ve smlouvě označit a to pod údaj své obchodní firmy, u které se zapisuje 

v obchodním rejstříku.  

 

 Ať už je smlouva uzavřená mezi dvěma nebo více subjekty, musí se její přípravě 

věnovat dostatek času, aby se předešlo budoucím problémům. V podnicích, v nichž jsou 

smlouvy uzavírány, by měly být stanoveny určité směrnice, podle kterých by se tyto smlouvy 

měly uzavírat. V neposlední řadě je nutný odborný dohled právníka. Důležité je zde rovněž 

prověření, zda je daná osoba podepisující smlouvu k tomu oprávněna.   

 

 

2.1.2  Informace o obchodním partneru 
 

 Tyto informace jsou velmi důležité při podpisování nových smluv. Nejedná se pouze o 

údaje týkající se nového obchodního partnera, ale také o údaje o sledování finanční situace již 

stálých partnerů. Informace lze chápat jako nástroj, který může výrazně ovlivnit samotný 

proces podpisu smlouvy a zároveň mohou posloužit jako pomůcka při řešení vzniklých 

problémů či vhodného zhodnocení vzniklé situace. 

 

 Aby měla informace pro konečného uživatele patřičný přínos, musí splňovat určitá 

kritéria. Mezi ty nejvýznamnější patří: 

 včasnost, dostupnost, spolehlivost 

 požadovaný obsah, tj. aktuálnost, objektivnost, 

pravdivost, přiměřenost 

 cena a užitná hodnota 

 legálnost 
11

 

 

 Zdroje informací o obchodních partnerech se nalézají ve vnitřních a vnějších zdrojích. 

Mezi vnitřní zdroje se mohou zařadit znalost o doposud nashromážděné platební morálce 

obchodního partnera. Do vnějších se řadí kancelářské, kreditní a bankovní informace. 

                                                
11 BAŘINOVÁ, Dagmar a Iveta VOZŇÁKOVÁ. Pohledávky: právně, daňově, účetně. 3., rozš. vyd. Praha: Grada, 2007, s. 

13. Finance pro praxi. ISBN 978-80-247-1816-3. 
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2.1.3  Smluvní pokuta 
 

  Tento zajišťovací instrument představuje zaplacení sjednané pokuty věřiteli 

dlužníkem, který porušil sjednané povinnosti mezi dohodnutými stranami. Pokud se na 

náhradě škody obě strany nedohodly, tak poškozený na ní nárok nemá. Nárok na náhradu 

škody má jen tehdy, pokud si ji obě strany ujednaly a písemně zapsaly. Smluvní pokuta musí 

být písemně uzavřena a to i v případě, že smlouva, ke které se pokuta váže, není písemná.  

Nárok na smluvní pokutu může vzniknout z různých případů a to například jako pozdní 

dodávka zboží, pozdní zaplacení za služby, výrobky či zboží nebo vady na součástech a 

různých dílech. Ale k náhradě škody dochází také v případě, kdy není rozhodující, zda ke 

škodě došlo nebo nedošlo, ale podstatou bylo porušení sjednaného závazku. Podstatou 

náležitostí smluvní pokuty je dohodnout se na výši náhrady škody.   

 

 

2.1.4  Ručení 
 

  Ručení znázorňuje zajištění pohledávek, které ale nevzniká mezi věřitelem a 

dlužníkem, nýbrž mezi věřitelem a třetí osobou odlišující se od dlužníka. Třetí osoba, tedy 

ručitel, se zaručuje tím, že pokud dlužník nedokáže splatit své závazky, splatí je za něj právě 

ručitel. Ručení vzniká tím, že třetí osoba napíše písemné prohlášení, které je adresováno 

věřiteli, že na sebe bere odpovědnost za splacení dluhu, pokud toho není schopen dlužník.  

 

 V prohlášení musí být uveden:  

 věřitel 

 dlužník 

 pohledávka 

 omezení ručení na část pohledávky nebo na určitou 

dobu 
12

 

 

 Jestliže v písemném prohlášení není zdůrazněno, v jaké výši ručí ručitel za dlužníka, 

tak za ni ručí celou částkou. Ručit může jeden anebo více ručitelů za jednu pohledávku. 

 

 

                                                
12 BAŘINOVÁ, Dagmar. Pohledávky: vzory smluv a podání. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2003, s. 19. ISBN 80-247-0581-

8. 
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2.1.5  Bankovní  záruka 
 

 Jak už z názvu vyplývá, je jednoznačné, že za bankovní záruku je zodpovědná banka. 

V Obchodním zákoníku je bankovní záruka definována takto: 

 

 ,,Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí 

věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba 

(dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční 

listině.“
13

 

 

 Pokud byla sjednána bankovní záruka, tak se stane přílohou v kupní smlouvě. Tuto 

bankovní záruku banka uhrazuje formou peněz a je dělena na platební (placení finančních 

závazků jako např. leasing) nebo neplatební (jiné náležitosti dlužníka jako např. záruka za 

ztracené dokumenty) záruky. Tato záruka je vystavena poté, co osoba, jejíž pohledávka je 

pojištěna, dá příkaz k uhrazení.     

 

 

2.1.6  Záloha 
 

 Záloha představuje zaplacení předem určité části nebo celé hodnoty v domluvené 

smluvní ceně dodávky. Není žádný právní předpis, který by stanovil poskytnutí zálohy. 

Poskytnutí zálohy dochází v případě, kdy se mezi sebou dohodnou zúčastněné strany. 

Odběratel je povinen zaplatit dohodnutou část zálohy ještě před splněním závazku.  Výše 

ceny zálohy není dána předpisem, a tedy záleží jen na domluvě mezi dodavatelem a 

odběratelem. 

 

 

2.1.7  Pojištění pohledávek 
 

 Pohledávky se pojišťují především v případě, vznikají-li ze zahraničních obchodů. 

Tento způsob pojištění vzniká především proto, že při obchodováním se zahraničím nastává 

mnoho rizik. Mezi ně patří např. stávky, občanské nepokoje či nemožnost převodu peněz od 

zahraničního odběratele aj. V dnešní době už v ČR existují společnosti, které se tímto 

                                                
13 BAŘINOVÁ, Dagmar. Pohledávky: vzory smluv a podání. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2003, s. 21. ISBN 80-247-0581-

8. 
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způsobem pojištění zabývají. Společnosti, které se zabývají tímto způsobem pojištění, jsou 

jmenovitě ČESCOB, EULER-COBAC, KUPEG , EULER HERMES, Gerling a další. 

 

 

2.1.8  Zástavní právo 
 

 Zástavní právo představuje uzavření písemné zástavní smlouvy (dále také ze zákona či 

soudem schválené dědické smlouvy), která obsahuje předmět zástavy a pohledávku, kterou 

zástava zajišťuje. Tento vztah vzniká mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem. Může 

se zde také objevit i zastávce, tj. osoba, která zastaví věc k dodržení dlužníkova závazku. 

Zastávce může být buď osoba jiná než samotný dlužník, nebo samotný dlužník. Celková 

podstata zastavené věci je v tom, že vede dlužníka ke splacení svého dluhu (funkce 

zajišťovací). Pokud dlužník nedokáže splnit své závazky, je zástavní věřitel oprávněn 

uspokojit svou potřebu z předmětu zástavy (funkce nahrazovací). Zastavená věc může mít 

formu movitou, nemovitou, peněžní či nepeněžní. 

 

 

2.1.9  Směnka 
 

 Směnka je definována jako obchodovatelný cenný papír, který má ve svém obsahu 

přesně určeny své náležitosti jako je bezpodmínečné zaplacení finanční částky na určitém 

místě v určitou dobu příkazem, který vydává výstavce.  

 

 Směnka může plnit funkci zajišťovacího instrumentu. Kromě toho plní také funkci 

úvěrového platebního prostředku a v neposlední řadě slouží rovněž jako nástroj k získání 

peněz ve formě hotovosti popř. zisku likvidních prostředků. 

 

 Pro použití směnky k zajištění pohledávek je nejdůležitější dělení: 

  

 1. Podle toho, kdo směnku vystavuje: 

 směnka vlastní – výstavce, který je dlužník, se zavazuje věřiteli, že 

zaplatí věřiteli nebo oprávněné osobě stanovenou sumu v určitý den a 

na určitém místě 

 směnka cizí – výstavce dává příkaz třetí osobě (směnečník), aby 

zaplatil výstavci nebo jiné oprávněné osobě stanovenou sumu v určitý 

den a na určitém místě 



21 

 

 2. Podle údaje splatnosti: 

 vistasměnka (musí být vystavena při tzv. viděné, což je v okamžiku 

předložení dlužníkovi) 

 lhůtní vistasměnka (zaplacení ve lhůtě následující po viděné, která je 

uvedená na směnce) 

 datosměnka (na směnce je uveden čas zaplacení od data vystavení 

směnky) 

 směnka fixní, denní (uvedení konkrétního dne zaplacení směnky)
14

 

 

Podstatné části směnky: 

  U směnky cizí:  

 označení, že jde o směnku, vyjádřené v jazyce, ve kterém 

je listina napsána 

 bezpodmínečný příkaz zaplatit uvedenou peněžitou sumu 

 jméno osoby, která má platit (tzn. výstavce nebo 

směnečníka) 

 možnosti určení splatnosti směnky: na viděnou, na určitý 

čas po viděné, na určitý čas po dni vystavení směnky, na 

určitý den 

 údaj místa, kde má být placeno 

 datum a místo vystavení směnky 

 vlastnoruční podpis výstavce pod textem (není 

vyžadováno notářské ověření podpisu)
15

 

   

  U směnky vlastní jsou náležitosti totožné se směnkou cizí mimo údaje o  

  směnečníkovi a to z důvodu, že zaplacení provádí přímo výstavce. 

 

 Směnky mohou být vystaveny na viděnou (splatná při předložení), směnka na určitý 

čas po viděné (splatná určitý čas po předložení) a směnky splatné na určitý den a určitý čas 

po vystavení. Existují také eskontní směnky, což jsou směnky, které odkupují banky před 

jejich termínem splatnosti. 

                                                
14 VOZŇÁKOVÁ, Iveta. Ekonomika podniku. 1. vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, s. 

35. ISBN 978-80-248-1760-6. 
15

 BUSINESSINFO. [online]. 1997-2011. [cit. 2012-02-26]. Dostupné z: www.businessinfo.cz: /cz/clanek/orientace-v-

pravnich-ukonech/pohledavky-opu/1000818/51671/#b3f. 
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 Směnky lze převést na jiného majitele a to pomocí rubopisu indosamentem. Tzn., že 

majitel (indosant) dává svůj podpis na rub směnky a tím převádí práva směnky na jinou osobu 

(indosatář). Pokud není na směnce místo na další zápisy, tak uskutečnění dalšího zápisu se 

provádí na přívěsku (list připojený na směnce). Při neuvedení osoby, na kterou se směnka 

převádí, vzniká tzv. bianko indosament, což znamená, že nový majitel může následně doplnit 

jméno třetí osoby a uskutečnit tak další převod. 

 

 

2.1.10    Dokumentární akreditiv 
 

 Dokumentární akreditiv představuje jak zajišťovací, tak platební nástroj. Akreditiv 

přestavuje zaručení banky vzhledem k žádosti klienta (odběratele - příkazce), že na jeho účet 

uhradí příslušnému subjektu (prodávajícímu – beneficientovi) finanční částku, ale za 

předpokladu, že splnil do určité doby stanovené podmínky. Jsou to podmínky, které 

představují předání konkrétně stanovených dokumentů. Dokumenty jsou uvedeny 

v požadavku o otevření akreditivu (např. faktura, směnka, atest o jakosti atd.). Dokumentární 

akreditiv se využívá převážně při obchodování se zahraničními klienty. Probíhá to tak, že 

dodavatel odešle zboží a dokumenty předá své bance, která je zkontroluje a předá bance 

odběratele, která je následně také zkontroluje. Pokud jsou tyto dokumenty v pořádku podle 

předem domluvených podmínek, tak banka příkazce zaplatí dohodnutou částku. 

 

Druhy akreditivu: 

 nepotvrzené 

 potvrzené 

 odvolatelné 

 neodvolatelné 

 odběratelské 

 dodavatelské 
16

 

 

 

 

 

                                                
16 BAŘINOVÁ, Dagmar. Pohledávky: vzory smluv a podání. 2. aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2003, s. 22-23. ISBN 80-247-

0581-8. 
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2.1.11    Dokumentární inkaso 
 
  Dokumentární inkaso je opět využíváno především v zahraničním obchodě. U 

dokumentárního inkasa je vydání dokumentů odběrateli podmíněno zaplacením. Je výhodné 

především pro odběratele, neboť mu umožňuje platit až v době převzetí dokladů. V tomto případě 

je příkazcem dodavatel.17 

 

 

2.1.12    Faktoring 
 

  Faktoring představuje odkoupení krátkodobých pohledávek před jejich splatností. 

Pohledávky ve většině případů nejsou zabezpečeny zajišťovacími instrumenty.  Tento odkup 

provádí specializované faktoringové společnosti (faktor).  Faktor odkoupí pohledávky od 

zákazníka, které plní předem stanovené náležitosti faktoringové smlouvy.  Jedná se o 

písemnou smlouvu o postoupení pohledávek. Touto smlouvou se faktoringová společnost 

zavazuje, že bude vyplácet určitou část pohledávek bez ohledu, zda dlužník (odběratel) 

pohledávku uhradil. O postoupení pohledávek nemusí být dán souhlas dlužníka, ale může 

nastat výjimka, kdy byla mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena úmluva, která uvádí, že 

nemůže dojít k postoupení pohledávky. To je proveditelné pouze za předpokladu, že dojde 

k souhlasu odběratele. Základní vztah u faktoringu znázorňuje níže uvedený obrázek č. 2.1. 

 

 

 

 

 

   

  

 

   

       

   

  

 
   

Obr. 2.1 Základní vztah faktoringu 

(zdroj Smejkal V. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích
18

) 

 

                                                
17 VOZŇÁKOVÁ, Iveta. Efektivní řízení pohledávek. 1. vyd. Praha: Grada, 2004, s. 89. ISBN 80-247-0770-5. 
18 SMEJKAL, Vladimír. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, c2006, s. 117. 

ISBN 80-247-1667-4. 

   Prodávající 

 Faktoringová společnost    Kupující (dlužník) 

Prodej zboží, poskytnutí služeb                  

 (plnění) 

  
Financování 

prodávajícího 
Postoupení 

pohledávky 

 
Pohledávka za kupujícím 

Závazek kupujícího (dluh) 
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2.1.13    Forfaiting 
 

  Forfaitingové společnosti pracují stejně jako ty faktoringové, ovšem s tím rozdílem, 

že odkupují pohledávky s dobou splatnosti minimálně 90 dní a zároveň provádějí odkup 

s víceletou splatností (obvykle 4 a více let). Dalším rozdílem je fakt, že pohledávky, které 

budou postoupeny, musí být nějakým způsobem jištěny (např. bankovní zárukou).  

 

 Může totiž nastat situace, že odběratel nedokáže zaplatit pohledávku vůči 

forfaitingové společnosti. Ta má pak oprávnění vymáhat pohledávku po třetí straně, která se 

za pohledávku zaručila. Zpravidla to bývají většinou banky. 

 

 Příjemce faktoringu či forfaitingu obdrží při odprodeji pohledávky zpravidla 70 - 90% 

hodnoty pohledávky. Zbývající část pohledávky je uhrazena do určitého termínu, který u 

faktoringu obvykle nepřesahuje 90 dnů od doby splatnosti pohledávky. U forfaitingu může 

být delší.
19

 

 

 

2.1.14    Zajišťovací  převod  práva 
 

 Podstata tohoto zajištění tkví v tom, že dlužník může své majetkové právo převést na 

věřitele. Zároveň platí, že při nesplnění dluhů dlužníkem je věřitel uspokojen z převedeného 

práva. Převedeno může být libovolné právo, které je však ve své podstatě převoditelné (např. 

vlastnické právo, pohledávka vzhledem k třetí osobě atd.). Práva, které nelze převést, jsou ve 

své podstatě nepřevoditelné (např. autorské právo). 

 

 

2.1.15   Sekuritizace 
 

  Sekuritizace se zabývá prodejem již existujících nebo budoucích pohledávek 

věřitelům pomocí finančního trhu. Lze spojit větší počet malých pohledávek s odlišnou dobou 

splatnosti. Pro tento způsob odkupu pohledávek jsou utvořeny specializované instituce, které 

nemají jiné další využití. Sekuritizací se zabývají pouze velké společnosti a v ČR se pro její 

uplatnění zatím nenachází právní prostředí. 

 

                                                
19 BUCHTOVÁ, Jana a Miroslav STIBOR. Vybrané kapitoly z ekonomiky podniku. 1. přepracované vyd. Ostrava: Vysoká 

škola báňská, 1998, s. 41. ISBN 80-7078-567-5. 



25 

 

2.1.16    Kapitalizace  pohledávek 
 

  Při kapitalizaci pohledávek dochází k vzájemné dohodě mezi dlužníkem a věřitelem, 

kdy dlužník nesplní své závazky peněžně, ale uspokojí věřitele tím, že věřitel získá určitou 

majetkovou část v dlužníkově společnosti. Tento způsob má však smysl jen u tzv. druhotné 

platební neschopnosti.  
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3 Posouzení možností snížení objemu pohledávek splatných po 

době splatnosti a nedobytné pohledávky  
 

 

3.1 Pohledávky po době splatnosti 
 

 Pohledávky po době splatnosti představují ty pohledávky, které nebyly uhrazeny 

v řádné době splatnosti. Vznik pohledávek po době splatnosti není příjemný pro žádnou 

společnost, ať už se jedná o malou, střední či velkou. Žádný finanční manažer není spokojen 

se vznikem těchto pohledávek, protože si uvědomuje jejich špatný vliv na peněžitý tok 

v podniku. Jejich neuhrazení může totiž mít dopad na vlastní platební neschopnosti podniku. 

Čím déle není uhrazena pohledávka, tím více hrozí podniku nebezpečí, že nebude uhrazena. 

Pokud tedy došlo ke vzniku těchto pohledávek, je dobré určit ve společnosti odpovědnou 

osobu, která se věnuje tomuto problému a zároveň zahájí vymáhání pohledávek. 

 

 

3.1.1  Vymáhání  pohledávek  po době splatnosti 
 

 V praxi mohou existovat dva důvody, které vedou k nezaplacení pohledávky 

dlužníkem věřiteli. Jsou to důvody, že dlužník nechce anebo nemůže zaplatit za pohledávku. 

V prvním případě se jedná o složitější vymáhání. Tudíž je dobré si uvědomit, že při tomto 

vymáhání pohledávek po době splatnosti není vhodné je vymáhat u každého odběratele stejně. 

Proto navrhuji rozdělit odběratele do tří skupin podle toho, kolik procent tržeb vytváří. 

V první skupině se jedná o odběratele do 5 % tržeb, v druhé o odběratele 5-30 % tržeb a ve 

třetí o odběratele nad 30 % tržeb. 

 

 Možný postup při vymáhání pohledávek po době splatnosti u odběratelů do 5 % tržeb: 

 

  1) 3 dny po lhůtě splatnosti: - v této době pošle odpovědný vedoucí odběrateli 

           první upozornění o nezaplacení pohledávky 

 

  2) 7-14 dní po lhůtě splatnosti: - zaslání druhého upozornění o nezaplacení 

           pohledávky s fakturou, která se má uhradit 

 

  3) 2-3 týdny po lhůtě splatnosti: - zaslání upomínky o nezaplacení  

           pohledávky společně s návrhem na splátkový kalendář 
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  4) 4 týdny po lhůtě splatnosti: - pokud odběratel nereaguje na výzvy ani 

           na upomínku ohledně zaplacení pohledávky, je další možností ho  

           kontaktovat nebo osobně navštívit 

        - pokud se věřitel rozhodne pro telefonní kontaktování dlužníka, tak to je 

           pro věřitele levnější záležitost, ale nemá to takový efekt z důvodu úcty 

           k osobě, kterou nezná (využití i při kontrole splácení pohledávek) 

         - rozhodne-li se věřitel pro využití osobního kontaktu, tak má větší  

           šanci dosáhnout dohody týkající se splacení pohledávky, protože jedná 

           s osobou, kterou zná a její příslib zaplacení je tak reálnější (jistotou  

           slibu zaplacení je určitě sepsání smlouvy o uznání dluhu) 

         - varianta osobního kontaktu je pro vyřízení pohledávek rozhodně lepší 

            než ta telefonní, je ovšem nutné zároveň uvést, že je mnohem  

            nákladnější a to jak v čase, tak také v nákladech na dopravu 

  

  5) 5-6 týdnů po lhůtě splatnosti: - jestliže dlužník ještě stále neuhradil          

           dlužnou částku, tak se zde nabízí možnost zastavení další dodávky  

           zboží  na úvěr s hrozbou vložení pohledávky do Centrálního          

           registr  dlužníků ČR 

 

  6) více než 6 týdnů po lhůtě splatnosti: - není-li pohledávka stále doposud 

           uhrazena, přistupuje se k mimosoudnímu (pomocí vymáhacích  

           agentur) nebo soudnímu vymáhání 

 

Možný postup při vymáhání pohledávek po době splatnosti u odběratelů tvořící 5-30 % tržeb: 

 

  1) do 14 dnů po lhůtě splatnosti: - odpovědný vedoucí posílá odběrateli 

           upozornění o nezaplacení pohledávky 

 

  2) 3-4 týdny po lhůtě splatnosti: - zaslání upomínky o nezaplacení  

           pohledávky    

 

  3) 5-6 týdnů po lhůtě splatnosti: - pokud ještě doposud odběratel  

           neodpověděl na upozornění nebo upomínky, je další možností ho  

           kontaktovat nebo osobně navštívit a nabídnou mu splátkový kalendář  
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  4) 7-8 týdnů po lhůtě splatnosti: - pokud odběratel nereagoval na upozornění 

           či upomínku, nedokázali jsme se s ním zkontaktovat anebo nedošlo-li 

           ani k osobnímu setkání, je zde možnost uvažovat o přerušení dodávky 

           na úvěr s hrozbou vložení pohledávky do Centrálního registru dlužníků 

           ČR 

 

  5) více než 8 týdnů po lhůtě splatnosti: - nebyla-li pohledávka doposud  

           splacena, už nelze uvažovat, že dosáhneme jejího uhrazení 

         - zde už přichází na řadu mimosoudní nebo soudní vymáhání pohledávky 

 

Možný postup při vymáhání pohledávek po době splatnosti u odběratelů nad 30 % tržeb: 

 

  1) 2-3 týdny po lhůtě splatnosti: - zaslání prvního upozornění o nezaplacení 

           pohledávky 

 

  2) 5-6 týdnů po lhůtě splatnosti: - zaslání druhého upozornění o nezaplacení 

           pohledávky 

 

  3) 9-11 týdnů po lhůtě splatnosti: - odpovědný vedoucí posílá upomínku o 

           nezaplacení pohledávky s kopií faktury za provedené služby, nakoupené 

           zboží nebo výrobky 

 

  4) více než 15 týdnů po lhůtě splatnosti: - pokud ještě nebyla pohledávka 

           uhrazena, je zde možnost osobní návštěvy odběratele, přičemž se snažíme 

           dosáhnout tohoto osobního kontaktu s cílem vyřešení záležitosti  

           nezaplacené pohledávky, protože využití možnosti ve formě přerušení 

           dodávky zboží či služeb je riskantní, obzvláště když víme, že je tento 

           odběratel pro nás velmi důležitý 

        - pokud k zaplacení pohledávky nedojde ani do 9 měsíců od dne lhůty 

           splatnosti, navrhuji využití mimosoudního nebo soudního vymáhání 

 

 Tato třetí skupina odběratelů je pro nás velice důležitá. Tvoří totiž větší procento tržeb 

ve společnosti. Při vymáhání pohledávek po době splatnosti se v této skupině nemůže 

postupovat jako u předešlých dvou skupin. Tento uvedený postup představuje vlastní možnou 

formu postupu při vymáhání pohledávek u této skupiny odběratelů. Jsou to odběratelé, kteří 
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od nás odebírají zboží, služby či výrobky ve větším množství a tudíž se k vymáhání 

pohledávek musí postupovat v této skupině u každého jednotlivého odběratele individuálně. 

  

 V druhém případě je vymáhání pohledávky „jednodušší“ a to z toho důvodu, že 

dlužník chce zaplatit, ale nemůže. Mohou to být různé důvody, jako jsou např. nedostatek 

finančních prostředků kvůli nezaplacení jeho vlastních pohledávek. V tomto druhém případě 

se navrhne dlužníkovi splátkový kalendář, na jehož základě bude dlužná částka splácena popř. 

uhrazena formou zásob či jiného majetku.    

 

 Pokud u odběratele dochází častěji k neuhrazení svých závazků do doby splatnosti, 

navrhuji znovu si prověřit informace z obchodního rejstříku, které se nacházejí ve sbírce 

listin. Pomocí těchto informací analyzujeme likviditu a zadluženost odběratele, čímž zjistíme 

jeho momentální platební schopnost. 

 

 

3.2 Nedobytné pohledávky 
 

          V dnešní době není vůbec výjimkou, že vznikají nedobytné pohledávky. Nedobytná 

pohledávka vzniká z různých důvodů jako např., že dlužník byl vymazán z obchodního 

rejstříku, zemřel a nemá tudíž žádného právního nástupce, anebo že také nastala pohledávka 

za neexistujícího dlužníka z důvodu, že došlo k nákupu zboží, výrobků či služeb na falešné 

doklady. Žádný podnik rozhodně nechce nějaké nedobytné pohledávky. Ale i když je už má 

v menším či větším počtu, musí se rozhodnout, jak docílí snížení jejich objemu. A proto by 

mohl využít některých z prostředků k jejich docílení jejich splatnosti. 

 

 

3.2.1  Vymáhání  nedobytných  pohledávek 

 

 Pokud se už z obyčejné pohledávky stala pohledávka nedobytná, tak navrhuji pro 

snížení jejich objemu využít tyto nástroje: 

  

 Inkasní kanceláře: 

 

 Pokud se společnost rozhodne pro vymáhání pohledávek vlastními silami, tak není 

jasné, jaké celkové náklady jsou potřebné pro jejich vymáhání. Lepším způsobem je 

vymáhání pomocí inkasních společností, protože jejich náklady jsou doloženy daňovým 
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dokladem a jsou tak daňově uznatelným nákladem. Jak už bylo popsáno výše, je dobré znát 

jednak své odběratele, ale také si prověřit i inkasní kanceláře (malou skupinou pohledávek), a 

to z důvodu, neboť se vyskytují případy, kdy tyto inkasní kanceláře sice přijaly zálohu od 

klienta, ovšem nevykonaly žádnou práci a získané peníze si tak ponechaly na vlastním účtu. 

 

 Postoupení a prodej pohledávek: 

 

 S touto možností se většinou setkáme u společnosti, která je v likvidaci nebo 

konkurzním řízení. Existuje mnoho společností, které se ve svém předmětu podnikání 

zabývají prodejem a koupí nedobytných pohledávek. Jedna z možností, jak zajistit tyto 

nedobytné pohledávky, je právě obchodování s vlastními pohledávkami, byť za cenu určité 

ztráty. Při prodeji pohledávek se mění věřitel a nabíhají nové lhůty. Podobně jako u prodeje 

se u postoupení pohledávek mění věřitel, ale v tomto případě nový věřitel přebírá 

pohledávku se všemi právy, příslušenstvím a lhůtami. 

 

 Rozhodčí řízení: 

 

 V dnešní době je rozhodčí řízení hojně využívané pro jeho rychlost řešení problémů. 

Obě znesvářené strany si zvolí třetí neutrální stranu, která provede řízení a vydá závazné 

rozhodnutí. Jsou dva typy rozhodčího řízení. První je ad hoc, kdy se obě strany dohodnou na 

rozhodcích (počet rozhodů musí mít lichý počet). Jako druhá varianta řízení se nabízí 

institucionální forma řízení, která je v praxi využívanější než metoda ad hoc. Při 

institucionálním řízení je rozhodčí řízení vedeno zvoleným rozhodčím soudem. 

 

 Soudní řízení: 

 

 Jedná se o vymáhání pohledávky pomocí soudního donucení. Vymáhání pomocí 

soudu začíná podáním žaloby a končí vydáním soudního rozhodnutí. Není vždy zaručeno, že 

pohledávka bude splacena. 

 

 Exekuční řízení: 

 

 V případě, že je vydáno soudní nařízení o zaplacení pohledávky a dlužník ji nesplní, 

tak může věřitel vymáhat pohledávku za pomoci exekučního nařízení. V exekučním řízení se 

stane z věřitele (oprávněný) a z dlužníka (povinný). Je věcí oprávněného, aby navrhl, jakým 

způsobem bude pohledávka uhrazena, a to buď peněžitou formou popř. prodejem hmotného či 

nehmotného majetku. Aby soud navrhl exekuční řízení, musí byt splněny určité podmínky 
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(dlužník nesplnil povinnosti ve stanovené lhůtě a tím dojde k podání návrhu, obsahující 

náležitosti jako u návrhu na žalobu).  

 

 Notářský zápis: 

 

 Pokud nechce věřitel investovat peníze do soudních poplatků, tak si zajistí 

nepopiratelné právní uznání dluhu dlužníkem za pomoci notářského zápisu. To představuje 

vedení exekuce na dlužníka bez žaloby, pokud by neuhradil své závazky.  

 

 Odpis pohledávek: 

 

 Pohledávka jde odepsat pouze v případě, že je skutečně nedobytná. Odepisuje se 

ze dvou různých pohledů a to z účetního a daňového. Z účetního pohledu se účetní jednotka 

sama rozhodne, zda odepíše pohledávku. Pro odepsání se rozhodne tehdy, pokud zjistí, že 

náklady spojené s vymáháním by převýšili její hodnotu. Odpis z hlediska daňového vychází 

ze zákona o dani z příjmů. 
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Závěr 

 

 Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo posouzení možnosti na snížení objemu 

pohledávek po době splatnosti a nedobytných pohledávek ve společnosti.  

 

 V dnešní době je preventivní zajištění pohledávek pro společnosti velmi důležité, 

protože se odběratelé mohou dostat do situace, kdy nedokážou dostát svým závazkům 

z důvodu nedostatku peněžních prostředků. 

 

 Mezi základní aktivity, jak dosáhnout zajištění pohledávek ještě před jejich vznikem, 

je získání dostatek informací o odběratelích. Všechny získané informace o odběratelích jsou 

velmi podstatné proto, abychom pomocí analýzy ukazatelů likvidity a zadluženosti zjistili 

jejich aktuální platební schopnost a zda mají dostatek peněžních prostředků pro včasné 

placení svých závazků.  

 

 Dalším krokem pro zabezpečení pohledávek je jejich zajištění pomocí zajišťovacích 

instrumentů. Záleží jen na dodavateli, pro jaký typ instrumentu se rozhodne. Musí si ale 

uvědomit, zda uzavírá smlouvu s tuzemským nebo zahraničním odběratelem a podle toho 

zvolit vhodný zajišťovací instrument. 

 

 V dnešní době není nic neobvyklého, že vznikají pohledávky po lhůtě splatnosti popř. 

nedobytné pohledávky. Pro situaci, kdy pohledávky nejsou uhrazeny do doby splatnosti, 

navrhuji rozdělit si odběratele do tří skupin, a to podle toho, jaký podíl vytváří na celkových 

tržbách. Do první skupiny navrhuji odběratele, kteří vytváří tržby do 5%, druhá skupina 

v rozsahu 5-30% tržeb a v neposlední řadě, pro nás velmi důležitá skupina odběratelů, která 

vytváří více než 30% tržeb. 

 

 První skupina je tvořena menšími odběrateli, kteří z celkového hlediska tržeb netvoří 

až tak velké příjmy. Z tohoto důvodu navrhuji, aby byl na tuto skupinu použit „tvrdší“ postup 

při vymáhání pohledávek po době splatnosti. Do druhé skupiny patří ti odběratelé, kteří 

vytvářejí vyšší tržby, a tudíž u nich navrhuji méně „tvrdší“ postup při vymáhání pohledávek 

po době splatnosti.  

 

 Do třetí skupiny patří velmi významní odběratelé, kteří vytvářejí převážnou část tržeb. 

Této třetí skupině se musí věnovat obzvláště velká pozornost při procesu vymáhání 

pohledávek. Navrhuji jeden z možných způsobů, jak při jejich vymáhání postupovat. Je totiž 
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nesmírně nutné, aby společnosti u této skupiny odběratelů postupovaly mnohem opatrněji než 

u předešlých dvou skupin. 

  

 Pokud dojde ke vzniku nedobytných pohledávek, navrhuji několik možných nástrojů, 

jak docílit vymáhání nedobytných pohledávek. Sem řadím např. inkasní kanceláře, rozhodčí 

řízení, soudní řízení a další. 

 

 Nevěnováním se patřičné pozornosti preventivnímu zajištění pohledávek může 

znamenat přímé ohrožení dané společnosti. Proto by společnosti měly věnovat dostatek času 

k získání informací o svých budoucích či současných odběratelích.  
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