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ÚVOD 

 

Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou v posledních týdnech často skloňovaným pojmem. 

Finanční krize k tomu samozřejmě také do určité míry přispěla, nicméně nesmíme zapomínat, že 

pohledávky po lhůtě splatnosti tu byli vždy, neboť nesolventnost dlužníků není v podnikatelské 

praxi nic nového. A mnohým dlužným podnikatelům slouží jako dostupný a velmi levný úvěr. 

Vymahatelnost práva v České republice, i přes určitá zlepšení, stále není dostačující a dává spíše 

zelenou dlužníkům. Zejména zdlouhavé soudní spory hrazené z kapes věřitelů spíše ještě více 

prohlubují zadluženost a oddalují uspokojení pohledávky ze strany dlužníka. Není tedy divu, že se 

podnikatelé často obracejí na právníky, exekutory či rozhodčí soudy a případně i na některé 

specializované agentury zabývající se mimosoudním vymáháním pohledávek.  

 

Cílem mé diplomové práce bylo zaměření se na konkrétní řešení vymáhání pohledávek po 

lhůtě splatnosti, které jsou nabízeny z hlediska práva a také nastínit určité satisfakce v oblasti 

účetní a daňové u pohledávek po lhůtě splatnosti pro podnikatele účetní jednotky. A tato zjištění 

konfrontovat se skutečnou realitou, tj. do jaké míry jsou nabízené instrumenty využívány v praxi, 

konkrétně společností VCES a.s. Z hlediska právního řeším způsoby zajištění pohledávek po lhůtě 

splatnosti jak soudní, tak i mimosoudní cestou. Zabývám se jejich charakteristikou a výhodami 

jejich uplatnění. Zejména z hlediska rychlosti, efektivity, hospodárnosti a transparentnosti 

v uspokojení pohledávky. U účetních a daňových aspektů se snažím nastínit nabízené daňové 

zvýhodnění, respektive zmírnění daňové zátěže související s nezaplacenými pohledávkami, které 

jsou zahrnuty do zdanitelných příjmů, a tudíž z nich musí být odvedena daň.  

 

Diplomová práce je koncipována do tří částí. V první kapitole naleznete obecné vymezení 

pohledávky jak z hlediska právního, účetního, tak i daňového. Druhá kapitola nabízí konkrétní 

možnosti vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a práva a povinnosti podnikatele účetní 

jednotky z hlediska zákona o rezervách a zákona o účetnictví, jež může využít v těchto případech. 

Poslední třetí kapitola diplomové práce je zaměřena na konkrétní postupy řízení a správy 

pohledávek u společnosti VCES a.s, včetně následného vymáhání a promítnutí stávající situace 

včasně nezaplacené pohledávky do účetnictví. Nechybí ani analýzy a vyhodnocení používaných 

metod.  
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1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA POHLEDÁVEK 

1.1 Právní hledisko 

 

Pro podnikatelskou praxi jsou nezbytné zejména dvě právní normy řešící vznik pohledávek 

a operace s nimi – zákon č. 40/1964Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ObčZ),  a zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

ObchZ). Není sporu o tom, že základní charakteristika pohledávky je specifikována v ObčZ v       

§ 488 - Závazkovým vztahem je právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění 

(pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek.1 Nejčastějším obsahem 

závazku je něco dát, konat,  něčeho se zdržet nebo něco trpět - § 494 ObčZ. Charakter zvláštní 

zákonné úpravy závazkových vztahů je specifikován v ObchZ v § 261 – vychází se z úpravy 

ObčZ, která je dále modifikována a doplněna pro podnikatelskou činnost. Z výše uvedeného 

vyplývá, že ObčZ plní funkci základního právního předpisu v oblasti závazkových vztahů – 

občanských i obchodních a ObchZ postihuje jen ty závazkové vztahy vznikající mezi podnikateli 

v rámci jejich podnikatelské činnosti. Veškeré závazkové vztahy vznikají z právních úkonů 

občanskoprávního či obchodněprávního charakteru, těmi jsou nejčastěji uzavřené smlouvy, 

způsobená škoda,  bezdůvodné obohacení či z jiné právní skutečnosti dle § 489 ObčZ. Přesná 

identifikace právního základu vzniku pohledávky je nesmírně důležitá, neboť na ní závisí 

správnost postupu při řešení dalších operací s nimi. Dle § 262 odst. 1 ObchZ existuje možnost, kdy 

smluvní strany se mohou vzájemně dohodnout, že jejich smluvní vztah se bude považovat za 

obchodněprávní a bude se řídit ObchZ přesto, že jde o závazkový vztah občanskoprávního 

charakteru. Smlouva je dvoustranný i vícestranný právní úkon. Vznik smluv se řídí ObčZ § 43      

a následující, není však vyloučena úprava i jinou právní normou, zejména v oblasti podnikání        

a obchodní činnosti – ObchZ § 269 a následující. V oblasti práva je důležité si uvědomit, že vznik 

pohledávky na straně věřitele automaticky vyvolá vznik závazku na straně dlužníka. Splatnost 

pohledávky se rovná dospělosti závazku a povinnosti dlužníka jej ve stanovené formě uhradit. 

Není-li plnění včas realizována, věřitel má právo domáhat se své pohledávky. Možnosti zajištění 

pohledávky po splatnosti mohou být řešeny soudní i mimosoudní cestou (více viz. kapitola 2.1      

a 2.2) 

 

 

 

                                                 
1 Citováno:zákon č.40/1964 Sb.,  Občasnký zákoník, § 488.  
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1.1.1 Smlouva  

 

Z právního hlediska platí, že nejčastější důvod vzniku pohledávky je uzavření smlouvy. 

V současnosti lze říci, že pozornost věnovaná přípravě smlouvy je tou nejdůležitější etapou 

v samotném procesu uzavírání smlouvy (kontrakční proces), neboť důkladně uzavřená 

smlouva je tou nejlepší zárukou pro splnění smluvního závazku a zároveň preventivní 

zajišťovací prostředek. Uzavírání smlouvy je v obecné rovině upravena v § 43 – 51 ObčZ. 

Specifikace týkající se podnikatelské sféry v oblasti uzavírání smluv pak nalezneme v § 269 – 275 

ObchZ. Smlouva je dvoustranný či vícestranný právní úkon, který vzniká v rámci 

kontrak čního procesu. Může tedy nastat situace kdy na straně věřitele i na straně dlužníka 

nebude jen jeden subjekt v podobě fyzické či právnické osoby, ale těchto subjektů bude více. 

Tyto subjekty jsou zavázány společně a nerozdílně vůči jednomu věřiteli, nebo je naopak více 

věřitelů vůči jednomu dlužníkovi. Důvodů, které vedou ke vzniku společných závazků 

(pohledávek), je celá řada – na základě rozhodnutí soudu, dohoda účastníků či existence 

společného závazku vyplývajícího přímo z povahy plnění atd. - § 511 odst. 1 ObčZ. Ve všech 

uvedených případech je věřitel oprávněn požadovat plnění na kterémkoliv z dlužníků. Jestliže dluh 

splní jeden z dlužníků, automaticky povinnost ostatních dlužníků zaniká § 511 odst. 1 ObčZ. V § 

511 odst. 2 je dále uvedeno, že pokud není soudním rozhodnutím, či dohodou mezi účastníky 

stanoven podíl, jsou podíly všech dlužníků ve stejném poměru. Opět určitá specifikace se týká 

podnikatelských subjektů. Podle § 293 ObchZ. platí, že věřitel může požadovat plnění na 

kterémkoliv z dlužníků, avšak plnění nabídnuté jiným společným dlužníkem je povinen přijmout. 

Pokud ve smyslu § 294 ObchZ vyplývá ze smlouvy, že dlužníci nejsou k témuž plnění zavázáni 

společně a nerozdílně, je každý spoludlužník zavázán pouze v rozsahu svého podílu na závazku.  

 

Na začátku všeho je vždy samotný kontraktační proces – nebo-li proces uzavírání 

smlouvy. Ten je zahájen podáním dostatečně srozumitelného a určitého návrhu smlouvy 

vyjadřujícího vůli navrhovatele být tímto návrhem vázán. Návrh smlouvy působí vůči druhé 

straně, které je přímo adresován, dnem doručení. Příjemce návrhu smluvní návrh buď odmítne      

a nebo jej přijme. Přijetí musí být realizováno do doby, ve které je navrhovatel svým návrhem 

vázán. Tato doba bývá většinou uvedena v návrhu, a pokud ne, používá se většinou přiměřená 

lhůta 30 dní. I přijatý návrh musí být doručen navrhovateli, okamžik dodání je den vzniku 

smlouvy. Tento proces je popsán v § 43 - 45 ObčZ. Uvedený postup je používán mezi 

nepřítomnými účastníky. Je tedy nasnadě postup mezi přítomnými účastníky – ti se o obsahu 

smlouvy i samotném návrhu dohadují tváří v tvář a smlouva je buď podepsána nebo nikoliv. 

Existuje samozřejmě i možnost samotného zrušení či odvolání návrhu na uzavření smlouvy. 
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Občanský zákoník v § 43a odst. 2 a 3 uvádí, že každý návrh lze zrušit pokud je neodvolatelný, 

dojde-li projev o zrušení osobě příjemce dříve nebo současně s návrhem. V případě odvolatelného 

návrhu je možno od něho odstoupit pomocí tzv. odvolání – které musí být doručeno příjemci 

dříve, než tato osoba odešle přijatý návrh smlouvy. Paragraf 43a odst. 3 také definuje za jakých 

podmínek nemůže být návrh smlouvy odvolán. V prvé radě je to samotná neodvolatelnost návrhu 

a dále návrh nesmí být odvolán v průběhu lhůty, která je v něm stanovena pro přijetí, ledaže 

z návrhu vyplývá právo jej odvolat i před uplynutím lhůty.  

 

Schéma č. 1.1 Kontrakční proces 

 

Vzniklá smlouva musí obsahovat náležitosti platného právního úkonu:  

1) Musí být určitá a srozumitelná – tzn. jednoznačně vyjadřovat vůli smluvních stran. 

2) Dále předmětem smlouvy musí být vždy možné plnění – tím se rozumí plnění, které je 

realizovatelné, nejen z pohledu fyzikálního ale také časového1. 

3) Smlouva musí být vážně míněným právním úkonem.2 

4) Smlouva by měla mít písemnou formu. Respektive písemnou formu by měly mít ty 

smlouvy, u nichž to přímo vyžaduje ObčZ či ObchZ, nebo na základě dohody stran. U smluv 

uzavíraných podle ObchZ i ty, u nichž si to jedna ze smluvních stran výslovně přeje. Tam kde 

podmínka písemnosti není uvedena, je možné aplikovat ústní ujednání. V současné 

podnikatelské praxi je však spíše preferována písemná forma smluv, i tam kde to není přímo 

                                                 
1 Viz není možné požadovat doručení pozemku, či živé vody. Nelze také požadovat plnění zpětně.  
2 To znamená, že za vážně míněný návrh smlouvy nelze považovat například vhozený reklamní leták do poštovní 
schránky.  
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vyžadováno. Smlouva nesmí být za žádných okolností uzavřena v rozporu se zákonem. U 

smluv, které jsou uzavírány dle ObchZ, se smluvní strany nemohou odchýlit od základních 

ustanovení zákona. Těmito základními ustanoveními chápeme vždy úvodní paragrafy 

obsahující konkrétní smluvní typ.  

 

1.2 Promlčení a prekluze pohledávek, právní vymezení pojmů 

 

Promlčení pohledávek je velmi podstatným okamžikem v jejich vývoji. Následky 

promlčení se projeví nejen ve věcném nakládání s nimi, ale také v účtování (a to zejména 

v daňových souvislostech – při tvorbě a rozpouštění opravných položek, při odepisování 

pohledávek apod.). Promlčení pohledávek pak upravuje nejen ObchZ (§ 387 až § 408) ale i ObčZ 

(§ 100 až §114). 

 

1.2.1 Prekluze 

 

V právu hraje velkou roli čas. Pohledávky tedy i závazky k tomu, aby mohly být plněny, 

musejí být splatné, nebo-li dospělé. Prekluze, nebo-li zánik práva uplynutím určitého času, 

znamená, že pokud toto právo nebylo v rámci prekluzívní doby (určitého časového horizontu) 

uplatněno u soudu, či u jiného příslušného orgánu, zaniká. Nastane-li skutečně prekluze a dlužník i 

přesto hradí svůj závazek, který má vůči věřiteli, pak se toto jednání považuje za protiprávní. 

Dlužník má tedy právo domáhat se, aby mu bylo plnění vráceno, neboť zaplatil „nedluh.“ Na 

druhé straně u věřitele se jedná o bezdůvodné obohacení, protože zde chyběl právní důvod 

k plnění.  

 

1.2.2 Promlčení 

 

Na začátek je vhodné upozornit, že institut promlčení má dvojí právní úpravu. Jednak 

v rámci ObčZ, ale také v rámci ObchZ. . Dle § 100 odst. 1 ObčZ – se právo promlčí, jestliže 

nebylo vykonáno v době tímto zákonem stanovené. K promlčení soud přihlíží, jen na základě 

námitky dlužníka – a pokud dlužník své práva na promlčení u soudu uplatní, nelze již promlčené 

právo věřiteli přiznat. Promlčují se všechny práva majetková a také zástavní práva. Naopak dle 

odst. 3 § 100 se nepromlčují práva z vkladů na vkladních knížkách nebo na jiných formách vkladů 

a běžných účtech. Musí být však splněna jedna zásadní podmínka a to, že vkladový vztah trvá.  
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Obecná promlčecí doba, pokud není v ustanoveních ObčZ stanoveno jinak, dle § 101 

ObčZ je tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Tímto dnem se rozumí 

takový den, kdy mohu podat žalobu u soudu. Tato možnost ve většině případů vzniká splatností 

(dospělostí) pohledávky. Změna v osobě dlužníka či věřitele nemá vliv na běh promlčecí doby. 

Dále § 102 uvádí, že u práv, které aplikujeme vůči fyzickým či právnickým osobám, počíná 

promlčecí lhůta běžet ode dne, kdy bylo právo takto uplatněno. Typickým příkladem je reklamace 

vadného plnění. Jestliže nebudu reklamovat vadné zboží do lhůty uvedené ve smlouvě, právo na 

jakoukoliv pozdní reklamaci zaniká. Další promlčecí doba se týká plnění ve splátkách. Pokud bylo 

plnění dohodnuto ve splátkách, počíná běžet promlčecí lhůta u jednotlivých splátek dnem jejich 

splatnosti dle § 103 ObčZ. Dalším problém je promlčení u náhrady škody a také bezdůvodného 

obohacení. Touto problematikou se zabývá § 106 - § 107 ObčZ. V obou případech se uplatňuje 

dvojí režim promlčecích lhůt. Tyto lhůty se nazývají subjektivní a objektivní. Dle § 106 odst. 1 se 

právo na náhradu škody promlčí za dva roky ode dne, kdy se poškozený dozví o škodě a o tom, 

kdo mu škodu způsobil. Stejně tak se promlčecí lhůta uplatňuje i u bezdůvodného obohacení § 107 

odst. 1. V obou dvou případech se jedná o lhůtu subjektivní. V § 106 odst. 2 a § 107 odst. 2 je 

pojednáno o škodě objektivní – zde platí, že právo na náhradu škody se promlčí za tři roky,           

a pokud jde o škodu způsobenou úmyslně, tak promlčecí lhůta je zde desetiletá. Začíná běžet ode 

dne, kdy došlo k události z níž škoda vznikla. U bezdůvodného obohacení se dle § 107 odst. 2 

rovněž uplatňuje tříletá promlčecí lhůta na vydání tohoto obohacení a v případě úmyslného 

obohacení je to desetiletá promlčecí lhůta, která začíná běžet dnem, kdy k ní došlo.  

 

Promlčení závazků (tedy i pohledávek) z hlediska ObchZ upraveno v § 387 až § 408. V § 

387 se říká, že právo se promlčí uplynutím promlčecí doby, která je stanovena tímto zákonem. 

Promlčení se v tomto případě týká všech závazkových vztahů, vyjma práva vypovědět 

smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, či práva z finančního zajištění a ujednání. I v ObchZ 

v § 388 je uvedeno, že uplynutím promlčecí lhůty právo nezaniká, nemůže být však přiznáno 

soudem, je-li dlužníkem uplatněna námitka na promlčení. Na druhé straně však ObchZ (§ 388 

odst. 2) výslovně stanoví, že i po uplynutí promlčecí lhůty, může oprávněná strana uplatnit své 

právo, a to při obraně nebo při započtení, jestliže: 

• obě práva se vztahují k jedné smlouvě nebo k několika smlouvám, které byly uzavřeny 

v rámci jednoho či více souvisejících jednání,  

• právo mohlo být realizováno kdykoliv před uplynutím promlčecí lhůty k započtení vůči 

nároku uplatněnému druhou stranou.  

Jestliže bude dlužník plnit svůj závazek i po uplynutí této lhůty, není poté oprávněn požadovat 

vrácení toho, co plnil, i když nevěděl, že došlo k promlčení (§ 389 ObchZ).  
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Obecná promlčení lhůta dle ObchZ (§ 397) je čtyřletá, pokud tento zákon nestanoví 

jinak. U práv, které jsou vymahatelné u soudu začíná běžet dnem, kdy mohlo být právo uplatněno 

u soudu (§ 391). U práv uskutečnit právní úkon běží ode dne, kdy právní úkon mohl být učiněn (§ 

391, odst. 2). U závazků ode dne, kdy měl být závazek splněn (§ 392 odst. 1) a u dílčích plnění je 

doba stanovena pro každé dílčí plnění samostatně. Pokud pro nesplnění jednotlivého dílčího plnění 

vznikne celý závazek splatný, běží promlčecí lhůta do doby splatnosti nesplněného závazku (§ 392 

odst. 2). U práv vzniklých z porušení povinnosti počíná promlčecí doba běžet dnem, kdy byla 

povinnost porušena (§ 393). U práva na náhradu škody běží promlčecí lhůta ode dne, kdy se 

poškozený dozvěděl nebo mohl dozvědět o škodě a o tom, kdo je povinný tuto škodu nahradit. 

Tato promlčecí lhůta však končí nejpozději uplynutím 10 let ode dne, kdy došlo k porušení 

povinnosti (§ 394). ObchZ také uvádí v § 400 – že osoba dlužníka či věřitele nemá vliv na běh 

promlčecí lhůty. A také je možné dle § 401, aby se strany dohodly o prodloužení promlčení lhůty, 

a to i opakovaně. Musí však mít na paměti, že celková promlčecí lhůta nesmí být delší než 10 let 

od doby, kdy počala poprvé běžet.  

 

1.3 Účetní hledisko 

 

Ve 3. účtové třídě je zobrazena převážná část zúčtovacích vztahů podniku k vnějšímu světu. 

Ty se projevují právě v podobě pohledávek a závazků. Nejen 3. účtová třída se zabývá 

kategorizací pohledávek a závazků, ale také zákon o účetnictví (dále ZoÚ), český účetní 

standard č. 017, ale také vyhláška č. 500/2002 Sb., upravují účtování, evidenci, oceňování          

a vykazování pohledávek. Z pohledu účetnictví je pohledávka nárok účetní jednotky na úhradu 

určité předem stanovené peněžní částky od dlužníka. Účetní jednotka vystupuje tedy v pozici 

věřitele. Typickým příkladem vzniku pohledávky v podniku je vystavení faktury, kterou má 

dlužník uhradit ve smluvené lhůtě. Právě časový nesoulad mezi okamžikem provedení výkonů (tj. 

dodávky výrobků, služeb či zboží – tj. zároveň vystavení faktury) a okamžikem úhrady těchto 

výkonů (tj. připsání stanovené peněžní částky na bankovní účet věřitele) vede ke vzniku 

pohledávky a závazku. Zánik pohledávky se datuje ke dni přijetí platby. Ve třetí účtové osnově se 

evidují jak pohledávky dlouhodobého tak i krátkodobého charakteru1. Je tedy nezbytná 

podrobná analytická evidence u každé účetní jednotky pro bezproblémové a relevantní 

zachycení veškerých informací týkající se pohledávek. Vykazování pohledávek na analytických 

účtech ukládá i český účetní standard č. 017 Zúčtovací vztahy, který říká, že pohledávky by měly 

být sledovány podle jednotlivých dlužníků, časového hlediska a měny. Při sestavování účetní 
                                                 
1 To je zásadní rozdíl oproti závazkům, ty se sledují v rámci 3. účtové třídy jen z pohledu krátkodobého. Dlouhodobé 
závazky nalezneme ve 4. účtové třídě 
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závěrky je nutné vždy prověřit zda daná pohledávka je krátkodobá či dlouhodobá tj. zjistit 

zbývající dobu splatnosti k rozvahovému dni a tuto skutečnost promítnou prostřednictvím 

analytické evidence. Do kategorie dlouhodobých pohledávek se zahrnují ty, jejichž lhůta splatnosti 

je delší než 1 rok, v opačném případě se jedná o pohledávky krátkodobé. Výjimku tvoří pouze dva 

případy: 

• Pohledávky z titulu poskytnutých záloh na dodávku dlouhodobého majetku – ty se účtují 

pomocí účtové skupiny 05 -Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek. 

• Dlouhodobé půjčky – tedy pohledávky za osobou jíž byla půjčka poskytnuta, se účtují 

pomocí skupiny 06 – Dlouhodobý finanční majetek. 

Není vyloučen ani fakt, že účetní jednotka může sledovat své pohledávky prostřednictvím 

podrozvahové evidence. Znalost těchto účtů je velmi potřebná a povinně se zde sledují – 

odepsané pohledávky, pohledávky z pevných termínových operací, pohledávky z opcí atd. 

Pohledávky z pohledu účetního nevyjadřují jen právo účetní jednotky něčeho se domáhat, ale 

představují také její aktivum. Konkrétně se jedná o aktivum oběžné, jejichž hlavním cílem je 

přinášet ekonomický prospěch podniku v peněžních jednotkách a jsou výsledkem minulých 

transakcí. Vykazují se v rozvaze na straně aktiv. 

 

V účetnictví funguje celá řada zásad – jednou z nich je tzv. zásada zákazu kompenzace nebo-

li zásada zákazu vzájemného zúčtování – viz. Vyhláška č. 500/2002 Sb., § 58. Tato zásada se týká 

také pohledávek a závazků, které nelze v zásadě kompenzovat. Výjimku tvoří pouze vzájemné 

započtení pohledávek a závazků mezi dvěma stejnými subjekty ve stejné měně a se splatností do    

1 roku. Tento vzájemný zápočet musí být stvrzen oběma obchodními partnery. Zápočty 

pohledávek jsou upraveny ObčZ v § 580 – 581 a dílčí specifikace v oblasti obchodní                       

a podnikatelské v ObchZ v § 358 – 364. Jedná se například o možnost započíst jakékoliv 

pohledávky na základě dohody stran (§ 364), nebo zápočtu nebrání promlčení pohledávky, jestliže 

promlčení nastalo až po době, kdy se pohledávka stala způsobilá k započtení (§ 358). 

Inventarizace pohledávek – má-li být účetnictví vedeno tak, aby zobrazovalo věrný a poctivý 

obraz skutečnosti účetní jednotky, musí být čas od času se skutečností konfrontováno. Tomu 

slouží inventarizace. Povinností každé účetní jednotky je podle § 29 – 30 ZoÚ realizovat 

pravidelné inventarizace majetku a závazků, a to vždy k rozvahovému dni popřípadě jinému dni, 

k němuž sestavují účetní závěrku. Na jejich základě zjišťují skutečné stavy svých aktiv a pasiv – ty 

jsou potřeba porovnat se stavem v účetnictví a případné inventarizační rozdíly doúčtovat do toho 

účetního období, v němž byla inventarizace provedena – nejčastěji prostřednictvím opravných 

položek – jedná–li se o dočasné snížení hodnoty pohledávky. Inventarizace pohledávek se 

provádí dokladovou inventurou. V rámci této činnosti je dobré, aby účetní jednotka kontaktovala 
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veškeré své odběratele s žádostí o potvrzení výše svých pohledávek. Tím se vlastně dlužníci 

přihlásí ke svým splatným závazkům vůči dané účetní jednotce a je zde další důkazní materiál 

v případě dalšího vymáhání včasně neuhrazených pohledávek. Povinností účetní jednotky dle § 29 

odst. 3 ZoÚ je prokázat provedení inventarizace u veškerého majetku a závazků po dobu 5 let po 

jejím provedení.  

 

1.3.1 Oceňování pohledávek 

 

Oceňování pohledávek je velmi choulostivou záležitostí. Nelze jej ponechat v kompetenci 

účetní jednotky, neboť by mohlo dojít k záměrnému zkreslení vykazovaných informací 

v účetnictví a posléze i v účetní závěrce. Prevencí je jednoznačně § 25 odst. 1 písm. g) a l), § 27 

odst. 1 písm. f) ZoÚ a v některých případech podpůrný zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování 

majetku ve znění pozdějších předpisů. Při oceňování pohledávek se aplikují podobné postupy 

jako v případě oceňování jiných složek majetku podniku. Použití konkrétního způsobu ocenění je 

přímo závislé na metodě získání pohledávky. V současnosti se uplatňují tyto způsoby: 

• Jmenovitá hodnota – v případě vzniku pohledávky na základě vlastní činnosti 

podnikatelského subjektu – nejčastěji to bývá fakturační hodnota či hodnota uvedená 

v kupní smlouvě popřípadě v jiném obdobném dokumentu.  

• Pořizovací cena – v případě úplatného nabytí, vkladem tichého společníka či společníka 

obchodní společnosti nebo postoupením pohledávky – pořizovací cena obsahuje cenu 

pořízení tj. kupní cenu a náklady související s pořízením tj. náklad na znalecký posudek, 

odměny za právní úkony atd. Podnikatel, který je plátce daně z přidané hodnoty,                 

si pořizovací cenu snižuje o hodnotu DPH.  

• Reprodukční pořizovací cena – toto ocenění se uplatní v případě bezúplatného nabytí 

pohledávky tj. darem či zděděním. Stanoví se prostřednictvím znaleckého posudku.  

• Reálná hodnota – v případě nabytí pohledávky s cílem následného obchodování. Za 

reálnou hodnotu lze použít tržní hodnotu, ocenění kvalifikovaným odhadem nebo 

posudkem znalce, či ocenění dle zvláštních právních předpisů viz. zákon č. 151/1997 Sb.,  

o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Pohledávky, které vznikají v cizí měně, se musí vždy dle § 4 odst. 12 přepočítat účetní 

jednotkou v okamžiku jejich vzniku dle denního kurzu ČNB nebo pevného kurzu, který si stanoví 

sama účetní jednotka vnitřním předpisem na základě kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB pro 

určité období, které však nesmí být delší než kalendářní rok, na českou měnu. Sledování 
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zahraničních pohledávek bude tedy realizováno souběžně v české i zahraniční měně, stejně tak       

i veškeré operace s nimi související. Povinností účetní jednotky je tento pevný kurz měnit 

v případě, že nastane devalvace či revalvace měny. K přepočtu pohledávek a závazků dochází 

vždy ve dvou okamžicích - ke dni uskutečnění účetního případu a ke konci rozvahového dne 

popřípadě jiného dne, ke kterému se sestavuje účetní závěrka dle ZoÚ § 24 odst. 6 a 7.  

 

Kurzové rozdíly při úhradách zahraničních pohledávek– vzhledem k časovému nesouladu 

mezi okamžikem vzniku devizové pohledávky a její úhradou dochází při použití denního kurzu 

vyhlášeného ČNB ke vzniku kursových rozdílů, a to vlivem kolísání kurzů. Vzniklý kursový 

rozdíl se zaúčtuje buď na vrub nákladů – 563 Kurzové ztráty nebo ve prospěch výnosů – 663 

Kurzové zisky. Tyto rozdíly ovlivňují hospodářský výsledek a jsou daňově uznatelné.  

 

Kurzové rozdíly z neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih – pokud zahraniční 

pohledávka není uhrazena do konce účetního období tj. do dne roční uzávěrky, opět vznikají 

kurzové rozdíly. Přepočet na českou měnu probíhá prostřednictvím aktuálního kurzu devizového 

trhu vyhlášeného ČNB. Opět případné rozdíly se zaúčtují výsledkově.  

Vyhláška č. 500/2002 Sb., v § 60 odst. 2 umožňuje, že v případě postupného splácení pohledávek 

není třeba při každém dílčím splacení účtovat o kurzových rozdílech, ale je možné kurzový rozdíl 

vyúčtovat až ke konci rozvahového dne opět výsledkově.  

 

Schéma č. 2.1 Pohledávky v cizí měně 

 

Kurzové rozdíly vznikají dle českého účetního standardu č. 006 Kurzové rozdíly: 

• Při úhradě závazku a inkasa pohledávky, 
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• postoupení pohledávky a vkladu pohledávky, 

• převzetí dluhu u původního dlužníka, 

• vzájemné započtení pohledávek, 

• úhrada úvěru či půjčky novým úvěrem či půjčkou či převod záloh na úhradu pohledávek     

a závazků, 

• při uzavírání účetních knih k rozvahovému dni.  

Na druhé straně kurzové rozdíly dle českého účetního standardu č. 006 nevznikají: 

• Při změně věřitele, při změně dlužníka v případě že dluh zaplatí dlužník nový, 

• při dohodě o změně zahraničních měn pro úhrady nebo inkasa bez pohybu peněžních 

prostředků, 

• splácení peněžitých vkladů do obchodních společností a družstev. 

 

1.3.2 Daňová evidence 

 

 Pohledávky v daňové evidenci – jedná se o případ, kdy podnikatel nesplňuje podmínky 

dle § 1 odst. 2 ZoÚ pro vedení účetnictví, a tudíž veškeré transakce, které provádí sleduje 

prostřednictvím daňové evidence. Jedná se o nesplnění těchto podmínek:  

• Není právnickou osobou, která má sídlo na území České republiky, 

• není zahraniční osobu, která na území České republiky podniká nebo provozuje jinou 

činnost dle zvláštních právních předpisů, 

• není ani organizační složkou státu, 

• není ani fyzickou osobou, která je jako podnikatel zapsána v obchodním rejstříku, 

• není ani ostatní fyzickou osobou, která je podnikatelem, která nepřesáhla obrat dle ZDP 

včetně plnění osvobozených od této daně, za bezprostředně předcházející kalendářní rok 

částku 25 000 000 Kč, a to od prvního dne kalendářního roku, 

• není ani fyzickou osobou, která je součástí sdružení bez právní subjektivity, kde 

alespoň jeden účastník má povinnost vést účetnictví, 

• a není ani fyzickou osobou, které vedení účetnictví ukládá zvláštní právní předpis. 

 

 Vedení daňové evidence je upraveno § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále 

jen ZDP). Povinností podnikatele je evidovat veškerý majetek a závazky, příjmy a výdaje potřebné 

pro zjištění základu daně. Zároveň je povinností sledovat a evidovat veškeré pohledávky, neboť     

i ony jsou jednou ze složek majetku podnikatele. Forma evidence pohledávek není žádným 

předpisem stanovena, záleží tedy pouze a jenom na osobě podnikatele, který způsob evidence 
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zvolí. Nejčastěji se volí kniha pohledávek a závazků, jejíchž členění spočívá v označení dokladu 

(číslo faktury), předmět pohledávky (např. poskytnutí služby), datum vzniku a datum úhrady         

a v neposlední řadě fakturovaná částka. Je nutné taky uvést, že pohledávky a závazky se v knize 

sledují odděleně.  

 

V průběhu podnikatelské činnosti však může nastat situace, kdy jsou splněny podmínky 

resp. podmínka dle § 1 odst. 2 ZoÚ pro vedení účetnictví. Nejčastěji bývá splněna podmínka 

obratu 25 000 000 Kč za předcházejí kalendářní rok. Postup je poté následující – účetní jednotkou 

se podnikatel stává od prvního dne účetního období, které následuje po kalendářním roce,            

ve kterém překročil stanovený obrat, ale povinnost vést účetnictví vzniká až následující rok po 

roce, ve kterém se podnikatel stal účetní jednotkou. Tedy pokud podnikatel například v roce 2007 

dosáhl obratu 28 000 000 Kč, pak od roku 2008 se stává účetní jednotkou a od roku 2009 je 

povinen vést účetnictví. Další povinností podnikatele je přechod z vedení daňové evidence na 

účetnictví. Zde se řídí § 5 odst. 8 ZDP, který mu dále ukládá povinnost postupovat dle přílohy č. 3 

ZDP. V ní jsou uvedeny veškeré úpravy základu daně, které musí být provedeny ve zdaňovacím 

období, kdy zahajuje podnikatel vedení účetnictví. Úpravy spočívají ve snižování či zvyšování 

základu daně o hodnoty vymezených položek majetku a závazků. Jednou z položek zvyšující 

základ daně jsou – pohledávky, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem. V některých 

případech při přechodu z vedení daňové evidence na účetnictví může nastat situace, kdy zvýšení 

základu daně v prvním roce vedení účetnictví je velmi výrazné. Což může negativně ovlivnit 

situace daného podnikatele v podobě vysokého daňového zatížení. Tuto problematiku se snaží řešit 

§ 23 odst. 14 ZDP – ten umožňuje hodnotu pohledávky zahrnout do účetnictví jednorázově nebo 

postupně v 9 -ti následujících zdaňovacích období, počínaje zdaňovacím obdobím zahájení vedení 

účetnictví. Pokud se však podnikatel v rámci těchto devíti zdaňovacích období rozhodne ukončit 

podnikatelskou činnost, musí v tomto zdaňovacím období do základu daně zahrnout zbývající 

hodnotu pohledávek. Na druhé straně existují také pohledávky, které snižují základ daně.            

Do úvahy přicházejí zejména pohledávky se splatností do konce roku 1994, či pohledávky 

uvedené v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. Jedná se zejména o pohledávky za dlužníkem, který zemřel   

a pohledávka nemůže být vymáhána na dědicích, nebo za dlužníkem, který byl právnickou osobou 

a zanikl bez právního nástupce a podnikatel nebyl s dlužníkem spojenou osobou.  

 

 

 



 13 

1.4 Daňové hledisko 

 

Od základního právního vymezení pojmu pohledávka přes obecné mapování v účetní oblasti se 

nyní dostáváme do daňové problematiky. Obecně bychom mohli říci, že v daňové sekci, existenci 

pohledávek a operace s nimi upravují tyto právní normy -  zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů (dál jen ZDP), zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně 

z příjmů (dále jen ZoR). Bezpochyby asi největším problémem pro účetní jednotky v oblasti 

daňové je výnos plynoucí z pohledávky. Okamžikem vystavení faktury vzniká zdanitelný výnos, 

jež se zahrne do základu daně pro výpočet daňové povinnosti účetní jednotky. Nezáleží, zda je 

pohledávka včas uhrazena či nikoliv – „daň“ z ní plynoucí musí být uhrazena vždy. Naproti tomu, 

v rámci daňové evidenci, pohledávky vstupují do zdanitelných příjmů až okamžikem své úhrady. 

Aby tato nespravedlnost, která může zapříčinit výrazné ekonomické problémy účetní jednotce 

s včasným nezaplacením pohledávky, byla odstraněna, přichází daňová legislativa s určitou 

satisfakcí v podobě tvorby zákonných opravných položek dle § 8 – 8c zákona o rezervách (dále 

jen ZoR). Jelikož se jedná o velmi citlivé daňové téma, prostřednictvím něhož je možné si umazat 

část zdanitelných výnosů ze vzniklé pohledávky, není možné tvorbu opravných položek realizovat 

bez jakéhokoliv splnění limitů a podmínek v zákoně přímo uvedených. Zásadní bod je splnění 

určitého časového období od doby splatnosti pohledávky (více viz kapitola 2.4). Další možnou 

alternativou, kterou nabízí ZDP v případě pohledávek u kterých poplatník ví, že již nikdy nebudou 

uhrazeny a stávají se tedy nedobytnými, je tvorba jednorázového daňového odpisu dle § 24 odst. 

2 písm. y) ZDP. Opět i zde musí poplatník splnit všechny podmínky definované zákonem tj. 

jednorázový odpis lze uplatnit u jmenovité hodnoty, pořizovací hodnoty pohledávky nabyté 

postoupením, vkladem nebo při přeměně společností, a to za předpokladu, že o pohledávce bylo 

účtováno ve výnosech, a takto vzniklý zdanitelný příjem nebyl od daně osvobozen, a lze-li 

současně k této pohledávce tvořit opravné položky dle § 24 odst. 2 písm. i) ZDP za dlužníkem:  

• Kde soud zrušil konkurs z důvodu nedostatečného majetku dlužníka a pohledávka byla 

přihlášena u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty, 

• jež je v úpadku nebo jemuž úpadek hrozí na základě výsledků insolvenčního řízení, 

• který zemřel, a pohledávka nemohla být vymáhána ani uspokojena na dědicích, 

• jež byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce, a věřitel nebyl s původním 

dlužníkem spojenou osobou, 

• na jehož majetek je uplatňována veřejná dražba 

•  jehož majetek je postižen exekucí (více kapitola 2.4).   
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Uplatnit do daňových výdajů podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP nelze např. pohledávky z titulu 

půjčky, úvěru, smluvní pokuty, úroku z prodlení atd., protože k takovéto pohledávce nelze ani 

tvořit zákonné opravné položky dle ZoR. Dále do daňových výdajů nelze uplatnit ani pohledávku, 

pokud věřitel k dlužníkovi současně eviduje splatné závazky a neprovedl jejich zápočet, protože 

ani k takovéto pohledávce nelze tvořit opravnou položku dle ZoR.  

 

Naproti tomu v případě daňové evidence je zapotřebí u odepsaných pohledávek, které by byly 

zdanitelným příjem, zvýšit základ daně podle § 23 odst. 8 ZDP až v případě: 

• Ukončení podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, 

• zahájení likvidace, 

• přerušení činnosti, pokud ji opět nezahájíme do termínu pro podání daňového přiznání za 

rok, ve kterém jsme činnost přerušili, 

• při změně způsobu uplatňování výdajů na výdajem procentem z příjmů, 

• při zahájení účtování, 

• při zahájení vedení daňové evidence.  

Poplatník nemusí ale dodanit pohledávky uvedené v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. Ovšem platí, že 

výše uvedené metody daňového zvýhodnění lze uplatnit jen u pohledávek právně 

nezpochybnitelných, tj. těch, které nevznikly na základě neplatného právního úkonu či ke vztahů 

vůči jiné osobě.  

 

Daňové zákony neřeší jen eliminace daňového zatížení u vzniklých ale dosud neuhrazených 

pohledávek, ale zabývají se i možnými pohledávkovými transakcemi v § 5, § 23 a § 24– v podobě 

postoupení pohledávky, vkladu pohledávky do obchodní společnosti nebo družstva, prominutí 

dluhu či zániku pohledávky (závazku). S ohledem na téma diplomové práce je podle mého názoru 

vhodné nastínit pouze postoupení pohledávky, neboť s ním se v podnikové praxi setkáváme 

nejčastěji a jeho daňové dopady jsou nejzásadnější. Postoupení pohledávky je velmi častým 

jevem, už jen z toho důvodu, že je to prostředek efektivního získání peněžních prostředků 

v situaci, kdy nelze předpokládat úspěch mimosoudního či vyvolaného insolvenčního řízení. 

Výhodnost postoupení pohledávky zvlášť vyniká v případě, kdy k pohledávce byly tvořeny 

zákonné opravné položky, které v předcházejících zdaňovacích období snižovaly základ daně 

postupiteli. Daňová úprava postoupení pohledávky je odlišná jak v případě vedení účetnictví, tak i 

pro poplatníky vedoucí daňovou evidenci. Postupitel účetní jednotka - hodnota postoupené 

pohledávky je daňově uznatelný výdaj jen do výše příjmů plynoucí z postoupení zvýšené o 

zákonnou opravnou položku dle § 24 odst. 2 písm. s) ZDP. Hodnotou pohledávky se rozumí 
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jmenovitá hodnota v případě vlastní pohledávky nebo pořizovací cena         u dříve postoupené 

pohledávky či hrazená daň darovací u bezúplatně nabyté pohledávky. Pokud nastane postoupení 

pohledávky před lhůtou splatnosti, je možné daňový výnos zvýšit o diskont připadající na dobu 

zbývající do lhůty splatnosti. Tedy daňový náklad bude získaná částka navýšená právě o daný 

diskont. Postupitel vedoucí daňovou evidenci – hodnota postoupené pohledávky bude daňově 

uznatelný výdaj jen do výše příjmů plynoucích z jejich úhrady dlužníkem či postupníkem při jejím 

dalším postoupení. Hodnotou pohledávky se rozumí pořizovací cena – dle § 24 odst. 2 písm. o) 

ZDP. Dále dle § 23 odst. 13 ZDP při vkladu či postoupení pohledávky podnikatelem, který 

nevede účetnictví, je zdanitelným příjmem hodnota této pohledávky, a to bez ohledu na to, zda 

částka z ní získaná byla nižší, pokud částka z ní získaná je vyšší než její hodnota, je zdanitelným 

příjmem tato vyšší hodnota. Postupník účetní jednotka – v případě úplatného nabytí pohledávky 

nedochází u postupníka k žádnému ovlivnění základu daně – jde o prostý nákup majetku. 

V případě bezúplatného nabytí pohledávky je postupník povinen zaplatit daň darovací – ta není 

nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Postupník vedoucí daňovou evidenci – zde se 

jedná o nákup pohledávky a výdaj daňově neuznatelný dle § 25 odst. 1 písm.z) ZDP.  
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SHRNUTÍ 

 

Cílem první kapitoly diplomové práce bylo stručné nastínění základní charakteristiky 

pohledávek. Jak z pohledu právního, který považuji za generální a nejdůležitější. Nejen z toho 

důvodu, že obsahuje základní definici pohledávky včetně jejího vzniku, ale nabízí také možné 

preventivní zajišťovací instrumenty pro případ včasného nesplacení pohledávky, tak i způsoby 

následného řešení již vzniklých pohledávek po lhůtě splatnosti. Domnívám se, že tyto informace 

by měly být pro podnikatele jakousi „AlfaOmegou“, neboť platební neschopnost není                    

u podnikatelských subjektů výjimečný ukazatel. Účetní a daňový pohled je v této souvislosti 

nasnadě, jak pro podnikatele vedoucí daňovou evidenci, tak hlavně a zejména pro podnikatele 

v pozici účetní jednotky. Účetní pohled definuje samotný vznik pohledávky, její účtování 

(evidenci), oceňování a následnou inventarizaci. V oblasti daňové vznikají u včasně nezaplacených 

pohledávek určité vstřícnosti v podobě opravných položek či jednorázového odpisu. Ty bych 

charakterizovala jako generální prvky zmírňující daňovou zátěž. Ostatní možnosti uvedené 

v daňových zákonech vztahující se na snížení daňového břemene  se už spíše týkají následných 

operací s pohledávkami po lhůtě splatnosti (viz postoupení).  

 

První kapitola diplomové práce je rozdělena do tří částí. V první části charakterizuji 

pohledávky z pohledu dvou základních právních norem, jež je upravují – tj. Občanský a obchodní 

zákoník. Popisuji také nejčastější důvod vzniku pohledávky –  uzavření smlouvy. Zmiňuji se též    

o prekluzi a promlčení, kde právní úprava je poněkud složitější. Je třeba se v ní správně orientovat, 

protože jak obchodněprávní tak občanskoprávní závazkové vztahy mají jinou promlčecí lhůtu a liší 

se také čas, od kdy začíná běžet. Tedy pouze přesná identifikace právního základu vzniku 

pohledávky nám umožní realizovat správný postup při jejich následném řešení. Druhá část první 

kapitoly diplomové práce je věnována pohledávkám v účetnictví. Ty vznikají dnem vystavení 

faktury, evidují se v rámci 3. účtové třídy a představují taktéž oběžné aktivum podniku. Podle 

mého názoru nejdůležitější etapou pohledávek v účetnictví je jejich ocenění, stejně tak i přepočet 

z cizí měny na měnu tuzemskou. I tyto oblasti rozebírám ve své druhé části. Poslední část první 

kapitoly diplomové práce řeší problematiku pohledávek v oblasti daní. Zde jsem se snažila            

o stručné a jednoznačné vymezení všech možností, které lze aplikovat na snížení daňového 

základu v případě nedobytných či včas nesplacených pohledávek.   
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2 ZAJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK PO LH ŮTĚ SPLATNOSTI 

2.1 Právní postup – soudní cesta 

2.1.1 Soudní řízení 

 

Je jednou z možných alternativ vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. Pohledávky po 

lhůtě splatnosti vzniklé na základě podnikatelské činnosti a z dalších obchodních závazkových 

vztahů je možné vymáhat v občanskoprávním řízení za použití zákona č. 99/1963 Sb., občanský 

soudní řád. K  zahájení soudního řízení postačí pokud žalobce tj. věřitel zašle příslušnému 

soudu návrh, který se označuje žaloba. Před podáním žaloby se však doporučuje, aby věřitel, 

měl k dispozici veškerou dokumentaci k pohledávce (tj. uzavřená písemná smlouva, objednávky, 

dodací listy, faktury, veškerá korespondence mezi smluvními stranami, před žalobní upomínka 

atd.), neboť se tak zvyšuje možnost úspěšného vymožení pohledávky před soudem. Dle § 74 

občanského soudního řádu (dále jen OSŘ) je možné před zahájením soudního řízení podat u 

příslušného soudu návrh na vydání předběžného opatření. Účelem tohoto institutu je předběžná   

a prozatimní úprava poměrů mezi zúčastněnými účastníky. Soud ji však připustí jen pokud 

navrhovatel prokáže, že je potřebné dočasně upravit poměry, nebo že by mohl být ohrožen výkon 

soudního rozhodnutí. O návrhu rozhoduje soud bezodkladně.  

 

Soudní řízení je zahájeno dnem doručení návrhu k místně příslušnému okresnímu či 

krajskému soudu žalovaného1. Návrh v podobě žaloby musí obsahovat kromě obecných 

náležitostí uvedených v § 42 odst. 4 OSŘ, tj. kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se 

týká a co sleduje včetně data a podpisů, obsahovat také údaje o obchodní firmě, místo 

podnikání, IČ, popř. rodné číslo dlužníka, vylíčení rozhodujících skutečností, označení 

důkazů, jichž se navrhovatel dovolává, a musí z něj být patrno, čeho se navrhovatel domáhá. 

Dále je k návrhu zapotřebí přiložit písemné důkazy v listinné či elektronické podobě           

(tj. uzavřená smlouva, faktury, upomínky, veškerá korespondence probíhající mezi věřitelem         

a dlužníkem, výzvy k úhradě atd.) - § 79 odst. 1,2 OSŘ. Žalobce velmi často navrhuje soudu 

vydání platebního rozkazu, není ale vyloučeno, že i soud může bez výslovné žádosti žalobce 

platební rozkaz vydat, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení dlužné peněžité částky a jsou-li 

splněny všechny další podmínky pro jeho vydání - § 172 odst. 1 OSŘ. V tomto případě se jedná    

                                                 
1 U peněžitých pohledávek jejichž hodnota nedosahuje částky 100 tis. Kč, je návrh zasílán k okresnímu soudu, 
v případě částky nad 100 tis. Kč krajskému soudu.  
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o tzv. zkrácení řízení1, v rámci kterého se žalobce může v poměrně krátkém časovém horizontu 

domoci exekučního titulu. Platebním rozkazem soud žalovanému uloží, aby do 15 dnů od jeho 

doručení zaplatil žalobci uplatněnou pohledávku a náklady řízení2, nebo aby v téže lhůtě podal 

odpor k soudu, jenž platební rozkaz vydal - § 172 odst. 1 OSŘ. Podmínkou je doručení 

platebního rozkazu do vlastních rukou žalovaného, žádné jiné možné alternativy v tomto 

případě neexistují, pokud se tedy nepodaří platební rozkaz doručit, znamená to jeho zrušení 

a soud nařídí jednání - § 173 odst. 1 OSŘ. Soud nařídí jednání i v případě, kdy byl podán odpor 

proti platebnímu rozkazu, ale ve lhůtě delší 15-ti dnů po jeho doručení nebo neodůvodněný odpor. 

Pokud nebyla využita ani jedna z výše uvedených možností žalovaným, platební rozkaz má účinky 

pravomocného rozsudku.  

 

Nejsou-li splněny podmínky pro vydání platebního rozkazu, soud doručenou žalobu zašle 

žalovanému a vyzve ho, aby se k ní vyjádřil a poté je nařízené první jednání. Soud postupuje tak, 

aby věc byla co nejrychleji projednána a rozhodnuta, přitom usiluje především o to, aby 

spor byl vyřešen smírně - § 100 odst. 1 OSŘ. Účastníci soudního řízení jsou povinni plnit 

tvrzení, že všechny uvedené skutečnosti v žalobě jsou zásadní a rozhodující pro rozhodnutí ve věci 

samotné, a dále musí plnit důkazní a procesní povinnosti - § 101 odst. 1 OSŘ. Není-li vydán 

platební rozkaz, soudní řízení končí vydáním rozsudku, jímž má být rozhodnuto o celé 

projednávané věci. Soud obsah svého rozhodnutí promítne do výroku rozsudku, stejně tak 

v něm uvede i povinnosti k náhradě nákladů řízení – § 155 odst. 1 OSŘ. Rozsudek se vyhlašuje 

vždy veřejně, zpravidla po skončení jednání, které jej předcházelo - § 156 odst. 1 OSŘ. Stejnopis 

rozsudku v listinné či v elektronické podobě se doručuje účastníkům řízení – § 158 odst. 2 OSŘ. 

Na základě obdrženého rozsudku je dlužník povinen splnit soudem uloženou povinnost do 3 dnů 

od právní moci rozsudku - § 160 odst. 1 OSŘ. Proti rozsudku je možné podat odvolání, pokud se 

jej účastníci nevzdali po skončení jednání. Rozsudek se stává vykonavatelným, jakmile uplyne 

lhůta pro plnění - § 161 odst. 1 OSŘ tj. věřitel je oprávněn obrátit se na soud s návrhem na 

provedení exekuce. Během soudního řízení mohou taktéž strany uzavřít tzv. soudní smír, a tím 

ukončit celé soudní řízení. Soud schválí smír formou usnesení, není-li v rozporu s právními 

předpisy. Proti tomuto usnesení není možné odvolání. Smír má účinky pravomocného rozsudku    

a je titulem pro výkon rozhodnutí - § 99 odst. 1, 2 , 3 OSŘ.  

 

 

                                                 
1 Tj. bez nařízeného jednání a zjišťování skutkového stavu věci.  
2Poplatek za podání žaloby, který v u peněžitého plnění činí 4% z žalované částky, minimálně 600 Kč a náklady 
právního zastoupení. 
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2.1.2 Exekuční řízení 

 

Velmi často se stává, že dlužník neuhradí pravomocně přiznanou pohledávku. Věřitel má 

v tomto případě možnost na základě exekučního titulu (usnesení, rozsudek, platební či směnečný 

platební rozkaz atd.) podat návrh na soudní výkon rozhodnutí dle části šesté OSŘ, respektive může 

podat návrh na provedení exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

Soudní výkon rozhodnutí je upraven v části šesté zákona č. 99/1963 Sb. občanský 

soudní řád - § 251 až § 351a. Na základě konzultací jsem ale zjistila, že v současné době         

se návrh na výkon rozhodnutí příliš neaplikuje, nebo-li oprávnění se jen velmi zřídka 

obracejí na soudy. Spíše preferují vymáhání pohledávek prostřednictvím níže popsaného 

exekučního řízení. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla, nastínit jen velmi hrubě proces soudního 

výkonu rozhodnutí. Základním předpokladem provedení soudního výkonu rozhodnutí je 

dobrovolné nesplnění povinnosti povinným na základě uloženého soudního vykonatelného 

rozhodnutí - § 251 OSŘ. Řízení je zahájeno podáním návrhu oprávněného (věřitele) u soudu 

povinného (dlužníka). Návrh na zahájení soudního výkonu rozhodnutí musí obsahovat nejen 

všechny obecné náležitosti1, ale také náležitosti týkající se identifikace povinného a oprávněného, 

vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů, čeho se navrhovatel domáhá, tj. přesné, jasné 

a určité označení povinnosti, která má být splněna a v neposlední řadě určení způsobu, jakým má 

být soudní výkon rozhodnutí proveden - § 261a OSŘ. Je možné aplikovat celou řadu provedení 

soudního výkonu rozhodnutí. Vzhledem k tématu diplomové práce mě však nejvíce zajímal 

způsob vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. Oprávněný musí tedy vždy před podáním návrhu 

zvážit, který ze způsobů soudního výkonu rozhodnutí bude pro něj nejideálnějším řešením. Má 

možnost volit mezi: 

• zaplacením peněžité částky  - např. srážky ze mzdy 

• přikázáním pohledávky 

• prodejem majetku povinného 

 

Způsob provedení výkonu rozhodnutí je tedy, až na určité výjimky uvedené v OSŘ, 

plně v kompetenci oprávněného. Navrhuje-li však oprávněný více způsobů pro uspokojení své 

pohledávky, soud přistoupí pouze k takovému soudnímu výkonu rozhodnutí, které neohrozí 

zásadu ochrany povinného a zároveň postačí ke splnění pohledávky - § 263 odst. 1, 2 OSŘ. Ještě 

před podáním návrhu na výkon rozhodnutí může věřitel navrhnout soudu, aby předvolal dlužníka   

                                                 
1 Obecné náležitosti sledují, ke kterému soudu je návrh určen, kdo jej činí, které věci se týká, včetně podpisu 
oprávněného a data.  
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a vyzval ho k prohlášení o majetku. Tento institut považuji za velmi spravedlivý, jak vůči 

povinnému, tak i oprávněnému, neboť přinutí spolupracovat povinného a oprávněnému zajistí 

vyšší pravděpodobnost získání přiznané pohledávky. Existují důvody, jako např. probíhající 

insolvenční řízení, doba trvání účinků moratoria na majetek povinného, či nucená správa, kdy není 

možné návrh na prohlášení majetku vyžadovat - § 260b, odst. 2 OSŘ. Účelem prohlášení              

o majetku je získání potřebného přehledu a informací o majetku povinného, bez jakéhokoliv 

vynaložení nákladů a časových ztrát. Jde o to, aby každá položka majetku dlužníka byla 

jednoznačně identifikována a individualizována a aby soudní výkon rozhodnutí mohl proběhnout 

bez sebemenších obtíží ku prospěchu oprávněného1. Provedením výkonu soudního rozhodnutí je 

vždy pověřen soud respektive zaměstnanec soudu (vykonavatel). Způsobů je celá řada, všechny 

jsou podrobně uvedeny v OSŘ v části šesté.  

 

Exekuční řízení je upraveno zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční 

činnosti a o změně dalších zákonů (Exekuční řád). Na začátku bych ráda uvedla, že tzv. 

Exekuční řád (dále jen EŘ) je poměrně mladou právní normou, která má zejména urychlit            

a zefektivnit provádění exekucí jako takových, prostřednictvím soukromých soudních exekutorů, 

na něž stát delegoval část mocenských práv, které jinak příslušejí soudům. Je to dáno zejména 

přetížeností soudů, kde způsoby provádění exekuce – soudního výkonu rozhodnutí, jsou velmi 

zdlouhavé a neefektivní. Nejen tato výhoda, ale spousty dalších se váží k exekuci, prováděné 

soudním exekutorem. Nesporným benefitem je, že v návrhu na provedení exekuce nemusí 

oprávněný uvádět konkrétní způsob realizace exekuce, tedy nemusí do detailu znát 

majetkové poměry povinného, nebo exekutor může vést exekuci více způsoby a to i současně, 

což v případě soudního výkonu rozhodnutí není možné. Exekuci lze nařídit jen na základě 

návrhu oprávněného nebo návrhu toho, kdo prokáže, že na něho přešlo nebo bylo převedeno - §37 

odst. 1 EŘ. Návrh podává oprávněný přímo zvolenému exekutorovi, a to na základě dobrovolného 

nesplnění povinnosti ze strany povinného vyplývající z exekučního titulu . Exekuční titul je 

způsobilá právní listina, vydaná oprávněným orgánem, jež je materiální podmínkou pro výkon 

rozhodnutí. Musí mít vždy předepsanou formu, v níž se ukládá určité osobě splnit povinnost ve 

stanové lhůtě. Každé rozhodnutí vydané soudem je vykonatelné, jakmile uplyne lhůta k plnění, 

                                                 
1 Citováno: Doleček, M. Vymahatelnost pohledávek, [online].2008, Březen [cit. 2010-02-27]. Dostupný z WWW: 
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/vymahatelnost-pohledavek-
opu/1000818/47605/>. 
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není-li plnění uvedeno, stává se rozhodnutí vykonavatelné dnem nabytí právní moci1. Exekuční 

titul m ůže mít celou řadu podob dle § 40 odst. 1 EŘ:  

• vykonatelné rozhodnutí soudu, či jiného orgánu činného v trestním řízení, vykonatelného 

rozhodčího nálezu 

• notářský zápis se svolením vykonatelnosti, exekutorský zápis 

• vykonatelné rozhodnutí orgánů veřejné správy a územní samosprávy včetně platebních 

výměrů, výkazů nedoplatků ve věcech daní a poplatků, jakož i smíry a vykonatelné 

rozhodnutí a výkazy nedoplatků v oblasti nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení 

• jiná vykonatelná rozhodnutí, smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon 

V § 38 odst. 1 a 2 EŘ jsou uvedeny veškeré náležitosti, které musí návrh na nařízení exekuce 

splňovat. Jedná se zejména o tyto skutečnosti: označení exekutora, který má být pověřen exekucí, 

s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být patrné kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí 

být podepsán a datován. Vyjma těchto údajů musí návrh také mimo jiné obsahovat přesnou 

identifikaci povinného a oprávněného, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, 

která má být exekucí vymožena, údaje o tom, zda a v jakém rozsahu povinný vymáhanou 

povinnost splnil a označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává. Neobsahuje-li návrh jednu 

z výše uvedených skutečností nebo je nesrozumitelný, vyzve nejpozději do 15 dnů ode dne 

doručení exekutor oprávněného, aby daný návrh upravil či doplnil ve stanovené lhůtě, a poučí ho o 

tom, jak je třeba opravu nebo doplnění provést - § 39 odst. 1 EŘ. Soudní exekutor, který obdržel 

řádný návrh na provedení exekuce od oprávněného, požádá exekuční soud nejpozději do 15 dnů 

ode dne doručení návrhu o pověření k provedení exekuce. Soud usnesením nařídí exekuci a jejím 

provedením pověří příslušeného exekutora, aniž by v něm určil způsob provedení exekuce, ten je 

plně v kompetenci exekutora. Usnesení je poté doručeno jak povinnému, tak oprávněnému a také 

orgánu samosprávy exekutorů – Exekutorské komoře - § 44 odst. 4,5 EŘ. U povinného                  

a oprávněného musí být usnesení doručeno do vlastních rukou - § 44 odst. 5 EŘ. Poté co je 

usnesení doručeno, pro povinného platí, že nesmí nakládat se svým majetkem, tudíž 

jakýkoliv u činěný právní úkon po tomto okamžiku se považuje za neplatný. Exekutor po 

obdržení usnesení má právo zahájit samotnou exekuci. Předtím musí posoudit způsob provedení 

exekuce a poté vydává tzv. exekuční příkaz ohledně majetku, jež má být exekucí postižen. Proti 

němu není možné použít žádné opravné prostředky - § 47 odst. 1,2,3 EŘ. Exekučním příkazem 

se chápe příkaz, na jehož základě je provedena exekuce některým ze zákonných způsobů – ty 

jsou shodné se způsoby soudního výkonu rozhodnutí tj. v oblasti vymáhání přiznaných 

                                                 
1  Doleček, M. Vymahatelnost pohledávek, [online].2008, Březen [cit. 2010-02-27]. Dostupný z WWW: 
<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/vymahatelnost-pohledavek-
opu/1000818/47605/>. 
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peněžitých pohledávek je možné aplikovat např.:srážky ze mzdy, přikázání pohledávky či 

prodej majetku povinného. Náklady související s exekučním řízením hradí exekutorovi povinný 

a oprávněný má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, taktéž od povinného. Exekutor je 

oprávněn v odůvodněných případech požadovat na oprávněném složení přiměřené zálohy            

na náklady exekuce. Nesloží-li oprávněný požadovanou přiměřenou zálohu, exekutor exekuci 

zastaví - § 55 odst. 1,2 EŘ. I přes nesporné urychlení exekucí prostřednictvím exekučního 

řádu, jsem zjistila na základě konzultací, že vznikají velké časové lhůty od zahájení exekuce 

až po její ukončení. Údajně je to dáno rapidním nárůstem počtu nařízených exekucí 

v předchozích letech, kdy exekutoři nedisponovali dostatečnými kapacitami k rychlému 

vymožení pohledávek. Právě rychlost provedené exekuce je ve většině případů klíčová, 

neboť lze důvodně očekávat, že s prodlužováním doby povinný ztrácí na své solventnosti       

a jeho majetková situace se zhoršuje. Není proto divu, že řada exekucí musí být zastavena 

pro nemajetnost dlužníka (povinného) a pro oprávněného se jeho pohledávka stává skutečně 

nedobytnou.  

 

2.1.3 Insolvenční řízení 

 

Insolvenční řízení lze zahájit vždy na základě podání insolvenčního návrhu resp. dnem 

jeho doručení věcně příslušnému soudu - § 97 odst. 1 Insolvenčního zákona (dále jen IZ). Tuto 

činnost činí zejména věřitelé, kteří mají k dispozici rozhodující skutečnosti o tom, že jejich věřitel 

je v úpadku nebo mu úpadek hrozí. Podkladem signalizujícím úpadek či hrozící úpadek 

dlužníka je všeobecně účetní závěrka  a na ní navazující ukazatelé finanční analýzy. Na první 

pohled výrazným bodem, jež svědčí o úpadku dlužníka, je záporný vlastní kapitál či záporná 

hodnota čistého pracovního kapitálu. Nejen informace z účetní závěrky, ale také objektivní či 

subjektivní hlediska platební neschopnosti hrají významnou roli v oblasti úpadku dlužníka. 

Objektivním hlediskem se rozumí dle § 3 odst. 1 IZ, existence více věřitelů, vůči nimž není 

dlužník schopen plnit své peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti. 

Subjektivním hlediskem platební neschopnosti je samotná neschopnost závazky plnit tj.dlužník 

neplní své podstatné závazky či neplní závazky po lhůtě splatnosti 3 a více měsíců - §3 odst. 2 IZ. 

Vedle věřitele, může také návrh na zahájení insolvenčního řízení podat samotný dlužník. Obecné 

náležitosti insolvenčního návrhu jsou upraveny v § 103 a § 104 IZ1. Dlužnický návrh by měl být 

podán bez jakýchkoliv zbytečných odkladů, poté co se dlužník dozvěděl o svém úpadku.  

                                                 
1 Tj. označení osoby dlužníka, insolvenčního navrhovatele, rozhodující skutečnosti, které svědčí o úpadku či hrozícím 
úpadku dlužníka, dále skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění návrh podat, označení důkazů, a v neposlední řadě 
musí být patrno čeho se navrhovatel domáhá, včetně připojených příloh a listinných důkazů.  
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Účinky zahájení insolvenčního řízení nastávají okamžikem zveřejnění vyhlášky, kterou 

se oznamuje zahájení insolvenčního řízení v insolvenčním rejstříku, a to pouhé dvě hodiny 

od přijetí insolvenčního návrhu - § 109 odst. 4 IZ. Od této chvíle je možné uplatňovat resp. 

přihlašovat věřiteli pohledávky prostřednictvím insolvenčního soudu. Takto rychlé zahájení 

insolvenčního řízení umožňuje, že všichni věřitelé se mohou aktivně zapojit do řízení již ve fázi 

nalézání úpadku a ne až po samotném vydání rozhodnutí o úpadku, a tím průběh řízení ovlivňovat. 

Po zahájení insolvenčního řízení je dlužníkovi zakázáno nakládat se svojí majetkovou podstatou, 

avšak smí činit úkony nezbytné ke splnění všech jeho úkolů a povinností k provozování podniku 

v rámci obvyklého hospodaření - § 111 IZ. Dále je mu přidělen insolvenční správce, který provede 

soupis jeho majetku a zjistí jeho věřitele. Věřitelé smí podávat své přihlášky až do rozhodnutí   

o úpadku a poté až do lhůty uvedené v rozhodnutí o úpadku – ta nesmí být kratší než 30 dní 

a delší než 2 měsíce ode dne zahájení insolvenčního řízení - § 136 odst. 3 IZ. Pohledávky 

přihlášené později nemají nárok na uspokojení, tj. insolvenční soud k nim nepřihlíží. Insolvenční 

správce kontroluje správnost podaných přihlášek zejména podle dokladů, účetnictví či evidence. 

V případě nalezení vady nebo neúplnosti vyzve věřitele k nápravě a to do 15 dnů. Dále se také 

koná tzv. přezkumné jednání, v rámci něhož může dlužník či insolvenční správce popřít pravost, 

výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Tato první etapa v insolvenčním řízení je společná 

všem způsobům řešení úpadku. Druhá etapa týkající se způsobu řešení úpadku a třetí etapa 

vlastního průběhu zvoleného řešení se již liší. Vrcholem první etapy insolvenčního řízení je 

rozhodnutí o tom, zda existuje či nikoliv úpadek dlužníka. Pokud ano, insolvenční soud vydává 

rozhodnutí o úpadku. Určitou výhodou pro dlužníka v oblasti insolvenčního řízení je možnost 

podat návrh na vyhlášení moratoria u insolvenčního soudu a to do 15 dnů od podání 

insolvenčního návrhu - § 115 až § 127 IZ. Podmínkou je souhlas většiny věřitelů dlužníka. 

Hlavním cílem moratoria je poskytnout a dát poslední šanci dlužníkovi, uhradit peněžité závazky 

vůči svým věřitelům, ještě před nastáním samotného úpadku.  

 

Druhá etapa insolvenčního řízení je zahájena v podobě tzv. schůze věřitelů. Ta se koná 

zpravidla do 2 měsíců od vydání rozhodnutí o úpadku. Výsledkem této schůze je přijetí způsobu 

řešení úpadku, které samozřejmě nesmí být v rozporu se zákonem. Je zde také vymezen prostor 

pro jednání mezi věřiteli a úpadcem, tak aby přijaté řešení úpadku bylo co nejefektivnější              

a zároveň respektovalo další existující aspekty - např. zaměstnanost, snaha o zachování tradiční 

výroby atd. Soud poté způsob řešení úpadku připojí k rozhodnutí o úpadku. Způsoby řešení jsou 

konkurs, reorganizace či oddlužnění. Smyslem konkurzu není bazírování na dalším trvání 

podniku, ba naopak, vede k jeho zániku a k poměrnému uspokojení věřitelských pohledávek 

z výnosů zpeněžené majetkové podstaty. Účinky prohlášení konkurzu nastávají okamžikem 



 24 

zveřejnění rozhodnutí o prohlášení konkurzu v insolvenčním rejstříku (jež nalezneme na 

internetových stránkách www.justice.cz). Po tomto prohlášení přechází na insolvenčního správce 

oprávnění nakládat s majetkovou podstatou dlužníka. Je zapotřebí vytvořit tzv. soupis majetkové 

podstaty a ocenit jej v realizačních cenách tj. v cenách, za které se dá, dané aktivum v současné 

době prodat. Další povinností insolvenčního správce je zpeněžení takto sepsané majetkové 

podstaty dlužníka a následné navrhnutí rozdělení výtěžku mezi insolvenční věřitele. Soud poté 

vydá rozvrhové usnesení. Je-li rozvrhové usnesení splněno, soud rozhodne o zrušení konkurzu. 

Reorganizace podniku je nový způsob řešení úpadku. Cílem této metody je nejen postupné 

uspokojování věřitelů, ale také zachování a ozdravení dlužníka. Nedochází k zániku společnosti, 

ale jsou činěny kroky k opětovnému oživení hospodaření firmy, podle soudem schváleného 

reorganizačního plánu s jeho průběžnou kontrolou ze strany věřitelů. Jistou výhodou reorganizace 

je především to, že věřitelé mohou získat více než v případě realizace konkurzu. Naopak 

jednoznačnou nevýhodou je fakt, že reorganizace je ozdravný proces dlouhodobého a velmi 

komplikovaného charakteru, jež je velmi nákladný, a je založený především na vyřešení sporů 

mezi zájmy věřitelů a vlastníků firmy. Oddlužnění se týká pouze dlužníků fyzických či 

právnických osob, které nejsou podnikatelskými subjekty. Z toho důvodu, jsem shledala 

nepodstatné popsat způsob fungování tohoto instrumentu, neboť diplomová práce je zaměřena     

na podnikatelskou sféru.  

 

2.2 Právní postup – mimosoudní cestou 

2.2.1 Rozhodčí řízení 

 

Je možnou alternativou řešení majetkových sporů, zejména v podnikatelské oblasti, kde 

rychlost, ekonomičnost, menší formalizace a transparentnost, mohou rozhodovat o samotné 

existenci podnikatelského subjektu1. Rozhodčí řízení je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb.       

o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (dále jen ZRŘ). Je tedy možné uplatnit včasně 

nezaplacenou pohledávku nejen u soudu, ale také u zvoleného rozhodce či rozhodčího soudu. Dle 

§ 2 odst. 1 ZRŘ se strany mohou dohodnout, že o jejich majetkových sporech s výjimkou 

sporů v oblasti soudního výkonu rozhodnutí a incidenčních sporů, má rozhodovat jeden 

nebo více rozhodců a nebo stálý rozhodčí soud. V České republice v současné době působí tři 

stálé rozhodčí soudy: 

                                                 
1 Viz. Bařinová, Vozňáková (2007) 
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• Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České 

republiky – řeší majetkové spory 

• Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, a.s.– řešící pouze spory 

z burzovních obchodů 

• Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno – řeší obchodní spory 

z burzovních i mimoburzovních obchodů, jejichž předmětem jsou komodity 

obchodovatelné na burze.   

Výše zmíněná dohoda stran se nazývá Rozhodčí smlouva, která musí mít vždy písemnou podobu. 

Zákon uvádí, že rozhodčí smlouva má tzv. dvě základní podoby - § 2 odst. 3 ZRŘ: 

• Smlouva o rozhodci – ta se použije v případě jednotlivých již vzniklých sporů 

• Rozhodčí doložka – častěji používaná, stanovuje, že v případě vzniku majetkových sporů 

mezi smluvními stranami, nebude o sporu rozhodovat soud, ale jimi zvolený jeden nebo 

více rozhodců či rozhodčí soud.  

Důležitým upozorněním ze strany zákona je fakt, že rozhodčí smlouva může být platně 

uzavřena pouze a jen na předmět sporu, v němž je možné uzavřít smír.  

 

 Postup v rámci rozhodčího řízení a zdroje úpravy procesních otázek jsou různé. Záleží na 

tom, zda se jedná o řízení vedené před stálým rozhodčím soudem, nebo o řízení ad hoc1. Koná-

li se rozhodčí řízení před stálým rozhodčím soudem, jako základní právní pramen procesní 

úpravy se zde považují jeho statuty a řády. Je to dáno zejména pravomocí rozhodčích soudů 

samostatně měnit a upravovat procesní otázky řízení před nimi uvedených - § 13 odst. 2 ZRŘ. 

Jedná se zejména o způsob jmenování rozhodců, jejich počet, určení způsobu řízení a rozhodování 

či stanovení pravidel pro náklady řízení a odměňování rozhodců. Řády stálých rozhodčích soudů 

se stávají závaznými pro smluvní strany obvykle již okamžikem sepsáním typizované 

rozhodčí doložky některého ze stálých rozhodčích soudů2. Bude-li však rozhodčí řízení 

probíhat stylem – ad hoc, zákon přímo smluvním stranám umožňuje, aby se na pravidlech řízení    

a dalších procesních otázkách sami dohodly prostřednictvím rozhodčí smlouvy. Není výjimkou, že 

obsahuje např. že rozhodování sporu proběhne pouze na základě písemných podání, jaká bude 

odměna rozhodců, kde se rozhodčí řízení bude konat, počet rozhodců atd. Počet rozhodců musí být 

vždy lichý - § 7 odst. 1 ZRŘ. Nejsou-li ve smlouvě uvedena konkrétní jména rozhodců, ani způsob 

jak by měli být stanoveni, zvolí si každá strana jednoho rozhodce, a ti si pak zvolí předsedajícího 

rozhodce - § 7 odst. 2 ZRŘ.  

 
                                                 
1 Zde o sporu rozhodují jedna nebo více osob, které si strany zvolily za rozhodce.  
2 Viz. Klein, Določek (2007).  
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Rozhodčí řízení je zahájeno obdobně jako v případě soudního řízení tj. doručením žaloby 

– v podobě Návrhu na vydání rozhodčího nálezu, a to příslušnému stálému rozhodčímu soudu či 

zvolenému rozhodci - § 14 odst. 1 ZRŘ. Povinností rozhodčího soudu i zvoleného rozhodce je 

vždy vyznačit na žalobě datum, kdy jim žaloba byla skutečně doručena - § 14 odst. 3 ZRŘ. Žaloba 

musí obsahovat předepsané náležitosti tj. přesnou identifikaci rozhodčího soudu, či zvoleného 

rozhodce, žalobce a žalovaného, nárok žalobce a jeho podpis, dále skutkové a právní zdůvodnění 

žalovaného nároku, požadovanou částku a důkazní návrhy. Po zahájení rozhodčího řízení jsou 

rozhodci povinni postupovat podle přijatých pravidel (ad hoc) nebo jinak platných pravidel 

(řízení před stálými rozhodčími soudy). Postavení stran je v rozhodčím řízení rovné a je jim 

dána plná příležitost k uplatnění jejich práva - § 18 ZRŘ. Rozhodci vedou řízení tak, aby bez 

zbytečných formalit a časového prodlení, byl zjištěn skutkový stav věci - § 19 odst. 2 ZRŘ. Pokud 

se strany nedohodnou jinak, rozhodčí řízení je vždy ústní. Je samozřejmě možné a v praxi se 

tomu často děje, vést řízení prostřednictvím písemného podání pouze na základě dohody 

smluvních stran. Je to bezpochyby velmi efektivní a výhodné zrychlení řízení, bez existence 

fyzické účasti všech rozhodců a smluvních stran, na druhou stranu si ale troufám říci, že omezuje 

provádět některé důkazní prostředky, např. v podobě výslechu svědků, což může vést ke snížení 

pravděpodobnosti zaplacení dlužné pohledávky a k vítězství dlužníka (žalovaného). Je nutné také 

podotknout, že v případě ústního jednání, kde výslechy svědků, znalců a smluvních stran jsou 

běžné, jejich proveditelnost však záleží na ochotě a dobrovolnosti zmíněných osob poskytnout 

výpověď. Rozhodčí řízení končí vydáním tzv. rozhodčího nálezu, v některých případech 

usnesením1. Rozhodčí nález může být přezkoumán jinými rozhodci, pokud tak stanoví 

rozhodčí smlouva. Doručením smluvním stranám nabývá účinků pravomocného soudního 

rozhodnutí a stává se soudně vykonatelný. Musí mít vždy písemnou formu, musí být 

podepsán alespoň většinou rozhodců, musí obsahovat výrokovou část a odůvodnění - §25 

odst. 1, 2 ZRŘ. I zde zákon pamatuje na případný nesouhlas s rozhodčím nálezem ze strany 

žalobce či žalovaného, ne prostřednictvím opravných prostředků, ale využitím tzv. návrhu na 

zrušení již vydaného rozhodčího nálezu. Podmínkou je podání návrhu na zrušení rozhodčího 

nálezu do 3 měsíců od doručení a to soudu, který má sídlo v obvodu, kde se konalo rozhodčí 

řízení- § 32 odst. 1 a § 43 ZRŘ. Další možnosti, kdy lze zrušit vydaný rozhodčí nález jsou 

uvedeny v § 31 odst. 1 písm. a)-g) ZRŘ.  

 

Smyslem rozhodčího řízení je pravomocně vyřešit majetkový spor mezi smluvními stranami.    

I přes nalezení způsobu řešení prostřednictvím vydaného rozhodčího nálezu, se i zde setkáváme 

                                                 
1 Usnesení se vydává v případě, kdy sporné strany v průběhu rozhodčího řízení uzavřou smír.  
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s neochotou strany odsouzené k dobrovolnému splnění povinnosti. Pravomocný rozhodčí nález je 

podkladem pro výkon rozhodnutí dle OSŘ nebo exekučním titulem pro povedení exekuce dle EŘ. 

Veškeré náklady související s rozhodčím řízením hradí v případě plného úspěchu žalobce 

žalovaný.  

 

2.2.2 Postoupení pohledávky 

 

Je další způsob řešení pohledávek, a to jak po lhůtě splatnosti, kdy je možné s dlužníkem 

ve smlouvě prodloužit lhůtu splatnosti a pohledávku dále postoupit, tak i u pohledávek s dlouhou 

lhůtou splatnosti, kdy prioritou firmy je rychlé získání peněžních prostředků namísto 

zdlouhavého čekání na termín přijetí platby. Dáno je to zejména vysokým konkurenčním 

prostředím, kde jen sebemenší absence hotovostních peněz, může vést k finančním problémům 

firmy či podnikatelského subjektu. Postoupení pohledávky jak v oblasti občanskoprávní, tak          

i obchodněprávní upraveno ObčZ, konkrétně v § 524 – 530. Základním předpokladem je 

vyhotovení písemné smlouvy o postoupení pohledávky, která vyjadřuje vůli věřitele 

postoupit svoji pohledávku za dlužníkem vůči novému nastupujícímu věřiteli 1. Pohledávka 

musí být ve smlouvě jednoznačně určena a vymezena, aby bylo jasné bez jakýchkoliv obtíží          

a pochybností, jaká pohledávka je vlastně předmětem smlouvy2. Automaticky spolu s pohledávkou 

na nového věřitele (postupníka) přecházejí i veškerá příslušenství a práva s ní spojená - § 524 odst. 

2 ObčZ. Postupitel je zároveň povinen tuto skutečnost oznámit dlužníkovi. Pokud tak neučiní, 

nebo dokud postupník postoupenou pohledávku dlužníkovi neprokáže, zprostí se dlužník závazku 

plněním postupiteli - § 526 odst. 1 ObčZ. Pohledávka může být postoupena jak úplatně, tak      

i bezúplatně. Většinou se v podnikatelské praxi uplatňuje způsob prvotně zmíněný, je to dáno 

rychlejším získáním peněžních prostředků. V případě úplatného postoupení pohledávky odpovídá 

postupitel za její trvalost, a pokud se písemně zavázal, tak za dobytnost pohledávky ručí jen do 

výše přijaté úhrady s příslušenstvím - § 527 odst. 1, 2 ObčZ. Toto ručení zaniká, pokud postupník 

nevymáhá postoupenou pohledávku na dlužníkovi formou soudního řízení. Postupitel je také 

povinen potupníkovi předat všechny podklady a dokumenty a potřebné informace týkající            

se postoupené pohledávky - § 528 odst. 2 ObčZ. Existují i pohledávky, které nelze postoupit - § 

525 odst. 1, 2 ObčZ, jedná se zejména o pohledávky, které zanikají nejpozději smrtí věřitele (např. 

                                                 
1 Viz. Pohl, Drbohlav (2006) 
2 Je tedy zapotřebí vyspecifikovat částku pohledávky včetně příslušenství, společnost za níž jí evidujeme, její IČ         
a sídlo. Dále uvést uzavřenou smlouvu – den uzavření, vystavenou fakturu č. ze dne, splatnou dne, prohlášení 
postupitele, že svůj závazek vůči dlužníkovi splnil, dlužník plnění přijal bez reklamací a výhrad. A v neposlední řadě 
prohlášení postupitele, že ke dni podpisu smlouvy mu nejsou známy žádné závazky, které by měl vůči dlužníkovi, a že 
si není vědom uzavření žádného ujednání, ze kterého by vyplývalo nemožnost postoupení této pohledávky.  
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právo na bolestné), nebo jejichž  obsah by se změnil v důsledku změny věřitele, nesmí být také 

postoupena pohledávka, jež nemůže být postižena výkonem rozhodnutí (např. peněžité dávky 

sociální péče), nebo pohledávka jejíž postoupení by odporovalo smlouvě uzavřené s dlužníkem.  

 

2.2.3 Zápočet pohledávky 

 

Zápočet nedobytné pohledávky lze využít, jako další způsob řešení problémů s včasně 

nezaplacenými pohledávkami. Tuto formu úhrady pohledávky praktikují firmy, které poskytly 

služby, výrobky, zboží či jakékoliv jiné plnění vůči svému obchodnímu partnerovi, který 

z nějakého důvodu je v prodlení s úhradou. Je-li zde možnost odebrat od tohoto dlužného 

smluvního partnera nějaké služby či zboží upotřebitelné, je vhodné toto účelově provést, neboť tím 

automaticky vzniká závazek, jež je možný uhradit zápočtem, již existující pohledávky. Zápočet 

pohledávky v oblasti podnikatelské je upraven § 358 – 364 ObchZ, jedná se o speciální 

úpravu k úpravě uvedené v § 580 – 581 ObčZ. Zápočet se zpravidla provádí na základě 

písemné smlouvy mezi obchodními partnery. Dohoda musí obsahovat evidovanou 

pohledávku a závazek, identifikaci smluvních stran, částku podléhající zápočtu, vyčíslení 

rozdílu a řešení způsobu jeho úhrady. Pokud jde však o zápočet se smluvním partnerem, se 

kterým je složitá komunikace, nebo ji  odmítá, zákon umožňuje provést i jednostranný zápočet – § 

580 ObčZ. Věřitel v tomto případě nesmí zapomenout na to, že pohledávka musí být splatná, 

vymahatelná, nepromlčená a existující - § 358 – 363 ObchZ. Předmětem zápočtu může být 

pohledávka uplatnitelná u soudu, či pohledávka promlčená, avšak promlčení nastalo, až po 

provedení zápočtu - § 358 ObchZ. Dále je možné započíst i pohledávky znějící na různé měny, jen 

jestliže jsou tyto měny volně směnitelné - § 362 ObchZ. Na druhé straně nelze započíst 

pohledávku splatnou vůči nesplatné - § 359 ObchZ, pohledávku na náhradu škody, či pohledávku, 

kterou nelze postihnout výkonem rozhodnutí, dále pohledávky promlčené, z vkladů, tak i ty jichž 

se nelze domáhat u soudu - § 581 odst. 1, 2 ObčZ.  

 

2.2.4 Notářský zápis s doložkou přímé vykonavatelnosti 

 

Je podle mého názoru tou nejlepší cestou pro věřitele v oblasti vymáhání pohledávek. Své 

tvrzení opírám nejen o konzultace s osobami za slovo vzatými, ale také o zjištěné informace 

z knih, publikací a v neposlední řadě z internetových portálů. Je to dáno zejména tím, že notářský 

zápis není klasický zajišťovací instrument, ale je přímým nástrojem k provedení soudního výkonu 

rozhodnutí (dle občanského soudního řádu) či k provedení exekuce prostřednictvím soudního 
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exekutora (dle exekučního řádu). Samozřejmě za předpokladu dobrovolného nesplnění povinnosti 

ze strany dlužníka. V praxi se ale velmi často vyskytuje neochota dlužníka na takovýto právní 

úkon přistoupit, tudíž věřitel musí hledat jiné alternativy pro dobytí své pohledávky např. 

prostřednictvím zdlouhavého soudního řízení. Notářská činnost včetně sepisování notářských 

zápisu je upravena zákonem č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád, dále 

jen NŘ).  

 

K vyhotovení notářského zápisu je vždy zapotřebí souhlasu dlužníka. Ale zajištění tohoto 

souhlasu je pro věřitele největším problémem, který činí, jinak tento velmi šikovný a efektivní 

instrument, velmi zřídka využívaným. Nejlepším okamžikem je samotné plnění ze strany 

věřitele, není ale vyloučeno uzavření notářského zápisu u pohledávky, která teprve vznikne, 

či u pohledávky již splatné, kde je věřitel ochoten dlužníkovi prodloužit lhůtu splatnosti. 

Notář sepíše na žádost věřitele notářský zápis, kde se dlužník zaváže splnit pohledávku vůči 

věřiteli, která vyplývá ze závazkového právního vztahu, a zároveň svolí, aby podle tohoto zápisu, 

v případě dobrovolného nesplnění povinnosti z jeho strany, byl proveden výkon rozhodnutí či 

exekuce - § 71a NŘ. Každý notářský zápis musí obsahovat dle § 71b odst. 1 NŘ tyto údaje: 

označení osoby, která se zavázala k plnění pohledávky nebo jiného nároku, stejně tak i označení 

osoby, jejíž pohledávka nebo jiný nárok má být splněn, skutečnosti na nichž se pohledávka 

zakládá, předmět a doba plnění včetně prohlášení povinné osoby o svolení k vykonatelnosti 

zápisu. Další skutečnosti obsažené v notářském zápisu jsou upraveny § 63 písm. a) – i), tj. místo, 

den, měsíc a rok úkonu, jméno a příjmení notáře a jeho sídlo, jméno, příjmení, bydliště a rodné 

číslo účastníků, zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků, prohlášení účastníků, že jsou způsobilí 

k právním úkonům, údaj o tom, že byl zápis po přečtení schválen a v neposlední řadě otisk 

úředního razítka notáře a jeho podpis. Obdobné náležitosti musí mít též notářský zápis sepisovaný 

s právnickou osobou - § 80b odst. 1, písm. a)- o).  

 

2.2.5 Dohoda o uznání závazku 

 

Za uznání závazku nelze chápat pouze realizaci konkrétních činů v podobě uzavření 

smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem, ale také konání nepřímých činností jako je částečné plnění, 

či placení úroků z dlužné částky - § 407 odst. 1, 2, 3 ObchZ. V současné době je institut uznání 

závazku upraven ObchZ v § 323 a § 407. Uznání závazku je pro věřitele poměrně snadný 

právní úkon, většinou se k němu schyluje v případě, kdy očekává a má jisté pochybnosti        

o budoucí platební morálce dlužníka, pak dohoda o uznání závazku pro něho představuje 
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větší a silnější právní postavení v případném budoucím soudním řízení. Podstata uznání 

závazku spočívá v prohlášení dlužníka, že má vůči věřiteli splatné a nesporné závazky a potvrzuje 

je, co do výši, původu i pravosti. Také začíná běžet nová promlčecí lhůta - § 323 odst. 1 ObchZ. 

Dohoda o uznání závazku musí obsahovat přesnou identifikaci dlužníka a věřitele, musí z ní být 

patrné o jaký závazek popř. závazky se jedná a vyjadřovat vůli dlužníka, že závazek uznává. Nutné 

je také poznamenat, že tento typ smlouvy do jisté míry umožňuje upravovat vztahy mezi 

obchodními partnery tj. nedochází poté k výraznému narušení obchodních vztahů, neboť do 

krátkodobé platební neschopnosti se může dostat každý podnikatelský subjekt, ale právě ochota 

z jeho strany v podobě uznání dluhu, zaručuje věřiteli i nadálou ochotu plnit závazky a pokračovat, 

popřípadě prohlubovat, dosud dobré obchodní vztahy.  

 

2.3 Účetní postup u pohledávek po lhůtě splatnosti 

2.3.1 Účetní opravné položky a účetní odpis 

 

Účetní opravné položky jsou upraveny zákonem o účetnictví (§ 25 a 26), kde je uveden 

důvod a povinnost tvorby opravných položek, vyhláškou č. 500/2002 Sb. (§ 55), zde je nastíněn 

postup a použití opravných položek a v neposlední řadě Českými účetními standardy č. 005 

Opravné položky, které obsahují věcné vymezení, postup tvorby a použití a postup účtování 

opravných položek. Účetní opravné položky u pohledávek, stejně tak i u ostatního majetku účetní 

jednotky, která vede účetnictví v plném rozsahu, vyjadřují dočasné snížení jejich hodnoty, které se 

prokázalo na základě provedené inventury. Ke zrušení účetních opravných položek dochází 

v případě, že následná inventarizace v příštím účetním období neprokáže opodstatněnost její výše. 

Je tedy jasné, že jejich tvorba či zrušení probíhá vždy při uzávěrkových prací na konci účetního 

období. Není možné je měnit, tvořit či rušit v průběhu účetního období, tak jak to umožňuje, 

v případě opravných položek, ZoR. I přesto, že jsou podle ZDP daňově neúčinnými a vylučují se 

v daňovém přiznání z daňově relevantních účetních nákladů tj. zvyšují základ daně účetní 

jednotky, jsou její obecnou povinností. Neboť jednou ze základních funkcí finančního 

účetnictví je poskytovat věrný a poctivý obraz skutečnosti tj. vykazovat v účetní závěrce 

reálné finanční a majetkové postavení účetní jednotky, a to prostřednictvím zásady 

opatrnosti, jež je vyjádřena v § 25 odst. 3 ZoÚ. Ta říká, že účetní jednotka musí brát v úvahu 

všechny snížení hodnoty majetku, které se podle § 26 odst. 3 ZoÚ vyjadřuje právě pomocí 

účetních opravných položek. Bezpochyby důležité je také upozornit, že účetní opravné položky 

nenalezneme v Rozvaze jako samostatnou položku, vyskytují se jen v podobě sloupce Korekce, 
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který se váže ke každé majetkové položce. Ve výsledovce už ale svoji samostatnou položku 

mají, vyskytují se v druhovém členění výsledovky v oddíle G (provozní výsledek hospodaření) 

nebo M (finanční výsledek hospodaření). Podrobnosti k opravným položkám pak účetní jednotky 

vyjadřují vždy prostřednictvím Přílohy.  

 

Podle mého názoru nejčastějším adeptem k tvorbě účetních opravných položek jsou právě 

pohledávky. Je to dáno zejména neustálou nejistotou ze strany věřitele, zda-li mu bude pohledávka 

evidující za dlužníkem uhrazena či nikoliv. Všechny opravné položky k pohledávkám se účtují na 

účet 391 – Opravná položka k pohledávkám, zde je třeba vést podrobnou analytickou evidenci – 

nejen v členění na zákonné a účetní opravné položky, ale také členit z hlediska měny či jiných 

dalších aspektů. Tvorba je poté zachycena na vrub účtu 559 – Tvorba a zúčtování opravných 

položek v provozní činnosti, v případě zrušení či snížení opravné položky je zachycena ve 

prospěch tohoto účtu. Opravné položky nesmějí mít nikdy aktivní zůstatek - § 55 odst. 4 vyhlášky 

č. 500/2002 Sb., dále je možné u pohledávek tvořit současně jak účetní tak i zákonnou opravnou 

položku, pak ale její pasivní zůstatek nemůže nikdy převyšovat 100% hodnoty dosud neuhrazené 

pohledávky. Je tedy potřeba mít neustále na paměti poměrné snižování účetní opravné položky ve 

prospěch té zákonné – český účetní standard č. 005 – Opravné položky v bodě 4.4.3. Problematiku 

tvorby, použití a rušení opravných položek by měla mít každá účetní jednotka, jež vede účetnictví 

v plném rozsahu, zpracována v podobě vnitřní směrnice.  

 

Účetní odpis je další možnou alternativou pro účetní jednotku v případě nedobytné 

pohledávky. Je to proces nenávratný a představuje trvalé a přímé snížení hodnoty pohledávky. 

Není tedy možné počítat s tím, že takto odepsaná pohledávka by se nám vrátila za určitý časový 

horizont zpět na svůj aktivní účet ve své původní hodnotě. Účetní odpis pohledávky je vždy 

rozhodnutí účetní jednotky, zpravidla se účtuje na základě zřejmé jistoty, že náklady na vymáhání 

pohledávky přesáhnou výtěžek z ní plynoucí, nebo dlužník je neznámého pobytu dle sdělení 

příslušného orgánu (policie ČR, soudů atd.) – dle Českého účetního standardu č. 019 – Náklady a 

výnosy v bodě 3.6.6. Je samozřejmě také možné účtovat i účetní odpis rovnající se zrušené účetní 

opravné položce v okamžiku, kdy pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení byla popřena 

nebo nebyla uhrazena, či na základě soudního či rozhodčího řízení nebylo možné uplatňovanou 

pohledávku přiznat k její úhradě. V případě promlčení pohledávky je účetní odpis nasnadě jen za 

předpokladu dřívější tvorby účetní opravné položky. Účetní odpis je vždy nedaňový a účtuje se 

na vrub účtu 546 – Odpis pohledávek. I zde je zapotřebí aplikovat analytickou evidenci, neboť na 

ten samý účet účtuje účetní jednotka i jednorázový daňový odpis.  
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2.4 Daňový postup u pohledávek po lhůtě splatnosti 

2.4.1 Zákonné opravné položky a jednorázový daňový odpis 

 

Zákonné opravné položky jsou tvořeny dle zákona o rezervách (§ 2, 3, 8 – 8c). Na 

rozdíl od účetních opravných položek, které představují povinnost účetní jednotky, ty zákonné 

jsou jejím dobrovolným právem. Záleží tedy pouze a jenom na rozhodnutí podnikatelského 

subjektu, vedoucího účetnictví v plném rozsahu, na jejich aplikovatelnosti či nikoliv. Zákonné 

opravné položky jsou daňově účinným nákladem, tj. nejsou vyřazovány z daňových nákladů 

v rámci daňového přiznání, a tím nezvyšují základ daně poplatníkovi. Je tedy jasné, že v praxi 

hrají dominantní roli. Můžeme je také chápat, jako jakousi satisfakci ze strany státu u poplatníků, 

vedoucí účetnictví, neboť jejich povinností je zdaňovat výnos už v okamžiku vzniku, ne až 

v okamžiku úhrady. Tento fakt často způsobuje, že účetní jednotka odvádí státu daň ze zisku, který 

reálně neobdržela, což je spolu s pomalou vymahatelností práva u českých soudů důvodem k řadě 

finančních potíží mnoha firem. Tuto nepravost zčásti zmírňuje právě možnost tvorby zákonných 

opravných položek dle ZoR a účetním jednotkám umožňuje umazávat část neobdržených 

daňových výnosů z pohledávek prostřednictvím daňových nákladů (opravných položek). Jelikož se 

jedná o daňovou problematika, která je obecně velmi citlivým tématem, je nasnadě uvést existující 

limity a podmínky, jež musejí účetní jednotky splnit, pro čerpání daňových výhod. Zákonné 

opravné položky je možné tvořit pouze k rozvahové hodnotě zaúčtovaných nepromlčených 

pohledávek splatných po 31.12. 1994, nebo pohledávek vedených v prokazatelné evidenci1. 

Přičemž se musí o těchto pohledávkách při jejich vzniku ú čtovat jako o výnosech, které 

nebyly osvobozeny od daně z příjmů, nebyly zahrnovány do základu daně, či nebyly 

zahrnuty do samostatného základu daně anebo do základu daně pro zvláštní sazbu daně. 

Rozvahovou hodnotou se míní jmenovitá hodnota nebo pořizovací cena pohledávky 

zaúčtovaná na rozvahových účtech - § 2 odst. 2 ZoR. Na druhou stranu opravné položky se 

nesmějí tvořit dle § 2 odst. 2 ZoR k pohledávkám vzniklých z titulu cenných papírů a ostatních 

investičních nástrojů, úvěrů, půjček, ručení, záloh, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, atd. Dle 

§ 8a odst. 4 se také nesmějí tvořit  k pohledávkám vzniklých za společníky, akcionáře, členy 

družstva za upsaný základní kapitál, nebo u pohledávek vzniklých mezi spojenými osobami. 

Zákon o rezervách říká, kdy je také nutné natvořené opravné položky zrušit – dle § 4 odst. 1 

ZoR – je to ke dni ukončení podnikatelské činnosti nebo jiné samostatně výdělečné činnosti nebo 
                                                 
1 Míní se jí daňová evidence, nebo u poplatníka, který účtuje a sestavuje účetní závěrku dle Mezinárodních účetních 
standardů upravených právem Evropských společenství se prokazatelná evidence pohledávek rozumí -  soupis 
jednotlivých pohledávek a opravných položek k nim tvořených dle zákona o rezervách, sestavený způsobem a 
v rozsahu stanoveném pro tvorbu opraných položek dle zákona o účetnictví bez vlivu na Mezinárodní účetní standardy 
- § 2 odst. 3 ZoR.  
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nájmu podniku nebo jeho části tvořící samostatnou organizační jednotku. V případě přerušení výše 

uvedených činností, pokud nejsou opětovně zahájeny do termínu pro podání daňového přiznání za 

příslušné zdaňovací období, ve kterém došlo k jejich přerušení.  

 

2.4.1.1 Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení dle § 8 

 

Tento typ opravných položek mohou tvořit podnikatelské subjekty vedoucí účetnictví 

v plném rozsahu, pokud se jejich dlužník dostane do úpadku a nebo mu úpadek hrozí a je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. Základním předpokladem je včasné přihlášení pohledávky 

věřitelem k insolvenčnímu správci. Není-li tak učiněno, ztrácí věřitel možnost tvorby této opravné 

položky, ale nabízí se mu tvorba opravné položky dle § 8a ZoR. Opravná položka se smí tvořit 

do 100% rozvahové hodnoty přihlášené pohledávky do insolvenčního řízení. Byla-li povolena 

u dlužníka reorganizace, namísto přihlášky postačí, že dlužník danou pohledávku uvedl ve 

svém seznamu závazků - § 8 odst. 1 ZoR. Ke zrušení této opravné položky dochází v případě 

popření přihlášené pohledávky insolvenčním správcem, dlužníkem nebo věřitelem, či na základě 

výsledků insolvenčního řízení - § 8 odst. 2 ZoR. 

 

2.4.1.2 Zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31.12. 1994 

dle § 8a 

 

Podnikatelé, kteří vedou účetnictví, mohou u svých pohledávek jejichž rozvahová 

hodnota nepřesáhla 200 000 Kč tvořit po uplynutí 6 měsíců od jejich lhůty splatnosti 

zákonnou opravnou položku ve výši 20% z neuhrazené částky. Zároveň nesmějí tvořit opravné 

položky či rezervy podle § 5 a 5a1 - § 8a odst. 1 ZoR. Pokud by se podnikatel rozhodl a zároveň 

uplynulo více jak 6 měsíců od data splatnosti pohledávky, tvořit vyšší opravnou položku, je to 

samozřejmě možné. Jedinou podmínku, kterou si v tomto případě zákon klade, je zahájení 

rozhodčího, soudního či správního řízení dle zvláštních právních předpisů a aktivní účast věřitele. 

Poté je možné vytvářet opravné položky dle - § 8a odst. 2 ZoR:  

Tabulka č. 2.1 

12 měsíců po lhůtě splatnosti 
OP do výše 33% z neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky 

18 měsíců po lhůtě splatnosti OP do výše 50% z neuhrazené rozvahové 

                                                 
1 tj. není možné zároveň na tyto pohledávky tvořit bankovní rezervy a s tím související opravné položky dle ZoR.  
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hodnoty pohledávky 

24 měsíců po lhůtě splatnosti 
OP do výše 66% z neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky 

30 měsíců po lhůtě splatnosti 
OP do výše 80% z neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky 

36 měsíců po lhůtě splatnosti 
OP do výše 100% z neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky 

 

Dosud jsem hovořila jen o možnosti tvorby opravných položek u pohledávek s rozvahovou 

hodnotou do 200 000 Kč. Zákon pamatuje také i na ty, jejichž rozvahová hodnota je vyšší jak 

200 000 Kč, konkrétně v § 8a odst. 3 ZoR. Chce-li u nich podnikatel aplikovat zákonnou 

opravnou položku musí zahájit do 6 měsíců od lhůty splatnosti rozhodčí, soudní či správní 

řízení dle zvláštních právních předpisů a řádně se účastnit a včas plnit potřebné úkony 

k uplatnění svého práva. Nic mu poté nebrání k tvorbě 20% opravné položky po 6 měsíční 

lhůtě splatnosti. V případě delšího prodlení ze strany dlužníka je možné aplikovat vyšší opravné 

položky, stejně tak jako u pohledávek do 200 000 Kč. Zrušit opravnou položku dle § 8a má 

povinnost podnikatel, pokud pominou důvody pro její existenci tj. je uhrazena v plné výši, 

pohledávka se promlčela, nebo nastaly důvody, za nichž se odpis pohledávky považuje za 

výdaj daňově účinný podle § 24 odst. 2 písm. y) ZDP1 - § 8a odst. 5 ZoR.  

 

2.4.1.3 Zákonné opravné položky k nepromlčeným nevýznamným pohledávkám s hodnotou 

do 30 000 Kč dle § 8c 

 

Poslední možností pro poplatníka vedoucí účetnictví v oblasti tvorby zákonných opravných 

položek je právě opravná položka dle § 8c. K tomu, aby ji poplatník mohl vytvořit, musí splňovat 

čtyři základní podmínky - § 8c: 

• Nesmí se jednat o pohledávku za společníky, akcionáře či členy družstva za upsaný 

základní kapitál, nebo o pohledávku, která vznikla mezi spojenými osobami, 

• rozvahová hodnota pohledávky v okamžiku jejího vzniku bez příslušenství nesmí 

přesáhnout částku 30 000 Kč, tj. bude- li rozvahová hodnota vyšší není možné opravnou 

položku aplikovat 

• od lhůty splatnosti uplynulo více jak 12 kalendářních měsíců, 

                                                 
1 Více kapitola 2.4.1 – jednorázový daňový odpis pohledávky.  
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• a ke dni tvorby opravné položky, celková hodnota pohledávky bez příslušenství          

u poplatníka, nepřesahuje 30 000 Kč vůči jednomu dlužníkovi, tj. bude-li mít 

podnikatel dvě pohledávky v hodnotě 25 000 Kč a 15 000 Kč může tuto opravnou položku 

tvořit pouze k jedné z nich.  

 

Jednorázový daňový odpis pohledávek, je výdajem na dosažení, zajištění a udržení 

zdanitelných příjmů, tj. je daňově účinný. Jeho jednoznačná využitelnost tedy není nic 

překvapujícího. Opět jedná-li se o daňovou problematika a možnost snížení daňového břemene, je 

stát velmi opatrný, tj. opět musí poplatník splnit celou řadu limitů a podmínek pro aplikovatelnost 

a využití daňového odpisu. Možnost uplatnit daňový odpis do daňových nákladů upravuje § 24 

odst. 2 písm. y) ZDP – tj. může jej tvořit pouze poplatník, vedoucí účetnictví, u pohledávek 

vzniklých nabytím, postoupením či při přeměně společnosti, a to maximálně do výše 

jmenovité nebo pořizovací hodnoty pohledávky, a pouze a jenom za předpokladu, že o ní při 

vzniku účtoval jako o výnosech a takto vzniklý zdanitelný příjem nebyl od daně osvobozen    

a to za dlužníkem: 

• u něhož soud zrušil konkurs, pro nedostatek majetku a pohledávka byla přihlášena             

u insolvenčního soudu a měla být vypořádána z majetkové podstaty 

• který je v úpadku nebo mu úpadek hrozí 

• který zemřel, a pohledávku nelze vymáhat na dědicích dlužníka, který byl PO, jež zanikla 

bez právního nástupce 

• na jehož majetek je uplatňována veřejná dražba či exekuce 

Nesmím také zapomenout, že zároveň lze k této pohledávce tvořit zákonnou opravnou 

položku dle ZoR. Obdobně to platí i pro část pohledávky a to do výše kryté opravnou položkou 

dle ZoR.  
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SHRNUTÍ 

 

Ve druhé části diplomové práce jsem se věnovala aplikaci možných a podle mého názoru 

nejčastěji využívaných instrumentů pro vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. V současném 

podnikatelském prostředí není platební neschopnost nikterak cizí slovo, ba naopak se s ním stále 

častěji setkáváme, ať je to způsobeno finanční krizí, a nebo dramatickým propadem objemů 

výroby a zakázek, či neznalostí svých obchodních partnerů, ze strany věřitelů, kteří včas nehradí 

vzniklé závazky atd. První řešení, která asi téměř každého napadne, při vzniku nedobytných 

pohledávek, je soudní cesta. Podle mého názoru to není to nejlepší řešení, neboť vezmeme-li 

v potaz přetíženost a pomalost soudů, je jen velmi malá pravděpodobnost rychlého získání 

peněžních prostředků od insolventního dlužníka a zabránění finančním potížím věřitele. Vedle 

soudní cesty existují i tzv. mimosoudní způsoby řešení nedobytných pohledávek. Podle 

informací, které jsem získala, jsou mnohem více využívány, nejen proto, že jsou rychlejší, 

ekonomičtější ale také účelnější. Nutí smluvní strany spolu jednat a řešit vzniklý spor, získat dříve 

peněžní prostředky a nebo si od samotného dlužníka vynutit souhlas k přímému provedení výkonu 

rozhodnutí či exekuce. Včasné nezaplacení pohledávky se promítá nejen do zhoršující se platební 

neschopnosti věřitele, ale také i do jeho daňového zatížení. Je tedy otázkou, jaký způsob v tomto 

případě nabízí stát a jak jej může podnikatel využít. V současné době jde o zákonné opravné 

položky. Účetní opravné položky jsou spíše doplňkem, který nikterak nezlepšuje finanční 

postavení věřitele a vymahatelnost pohledávek, ale jsou povinností podnikatele vedoucího 

účetnictví.  

 

Druhá kapitola diplomové práce je rozdělena do čtyř částí. První a druhá část řeší 

pohledávky po lhůtě splatnosti z hlediska práva, tj. je možné využít jak soudní cesty, tak                 

i mimosoudní. Věřitel si musí na začátku všeho rozmyslet, jaký způsob pro vymáhání své 

pohledávky zvolí, a to nejen na základě důkazních dokumentů, kterými disponuje, ale také na 

cenové náročnosti, efektivnosti a rychlosti případných řešení. Vždy bude volit to řešení, které mu 

přinese největší užitek a prospěch, tj. bude se snažit nejdříve s dlužníkem vyjednávat a hledat 

optimální cestu pro získání své pohledávky. Teprve po případných neúspěších zvolí cestu 

radikálnější a to soudní. Třetí a čtvrtá část diplomové práce je věnována daňovým a účetním 

aspektům u pohledávek po lhůtě splatnosti. Zde jsem uvedla veškeré možnosti nabízející zákonem 

o účetnictví a zákonem o rezervách, na základě nichž si mohou podnikatelé účetní jednotky snížit 

daňové zatížení a zároveň vykazovat skutečné a věrné zobrazení majetkové a finanční situace 

jejich podniku.  
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3 POHLEDÁVKY VE SPOLE ČNOSTI VCES a.s. 

3.1 O společnosti VCES a.s. 

 

Společnost VCES a.s. je jedním z klíčových a nejvýznamnějších hráčů v oblasti stavebního 

trhu s širokou působností na téměř celém území České republiky. Díky své značné stavební           

a materiální základně umocněné rozvinutou dělbou práce, odborným znalostem a dovednostem 

dokáže nabídnout svým investorům rozsáhlé spektrum služeb a realizovat jak významné veřejné 

zakázky, tak i rozsáhlá stavební díla pro soukromý sektor. VCES a.s. disponuje vlastními 

stavebními stroji, dopravními prostředky, zdvihovou technikou, stroji a zařízeními na výrobu, 

vibračními stroji a nářadím, měřící technikou, transportem, vyspělou komunikační a výpočetní 

technikou, rozsáhlým duševním a lidským potenciálem atd., prostřednictvím nichž je schopna 

realizovat generální dodávky staveb, a to od přípravy, zpracování projektové dokumentace až 

k vlastní realizaci stavby. K hlavním segmentům stavební výroby patří pozemní stavby (výstavba 

bytů, bytových domů a rezidenčních čtvrtí, školská zařízení, nemocnice, domovy pro seniory, 

domovy s pečovatelskou službou, sportovní zařízení, administrativní budovy, průmyslové haly 

atd.), vodohospodářské a vodní stavby (koupaliště, vodojemy, úpravy vod atd.), ekologické        

a inženýrské stavby (kanalizace, čistírny odpadních vod atd.) a v neposlední řadě stavby 

dopravního charakteru.  

 

Tolik slov úvodem o společnosti. Nyní se zaměřím na její historický vývoj. Prvopočátky 

společnosti se datují od roku 1991, kdy byla založena tzv. Východočeská stavební s.r.o., Solnice. 

Její podnikatelské aktivity se postupem času rozšiřovaly a to prostřednictvím odkupu akcií 

transformovaných podniků (PREMING a.s. Chrudim, Vodohospodářské stavby a.s. Hradec 

Králové). Počin tohoto charakteru položil základní kámen budoucímu koncernu VCES, jenž byl 

podpořen dalším růstem podnikatelské aktivity a od roku 1997 již Východočeskou stavební 

skupinu tvořily tyto subjekty - Východočeská stavební a.s. severní skupina Hradec Králové, 

Východočeská stavební a.s. jižní skupina Pardubice, Východočeská stavební s.r.o. Solnici, 

Vodohospodářské stavby a.s. Hradec Králové, PREMING a.s. Chrudim, PORT Rychnov nad 

Kněžnou s.r.o., DAFOSS a.s. Solnice a Inženýrská stavební technologie s.r.o. Pardubice. V roce 

2000 z hlediska formální deklarace příslušnosti, všech výše uvedených společností, ke stavebnímu 

koncernu VCES, bylo přijato sjednocení logotypového názvu společnosti. Názvy a sídla 

společností byla volena tak, aby byla zachována jejich regionální působnost a aby koncern VCES 

měl účast ve všech strategických regionech České republiky. Rok 2003 byl také velmi významný 
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pro společnost, v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie, začaly prorážet do 

popředí potřeby mít jednotný vliv nad celým českým trhem v oblasti stavebnictví a nepůsobit 

prostřednictvím několika samostatných podnikatelských subjektů. Za tímto účelem byla provedena 

fúze sloučením, jejímž výsledkem je vznik jediného právního a podnikatelského subjektů - 

společnosti VCES a.s. se sedmi odštěpnými závody. Posledním významným mezníkem se stal rok 

2006, kdy společnost VCES a.s. se stala dceřinou společností druhé největší stavební společnosti 

na světě – stavební skupiny Bouygues. I v souvislosti s touto transformací společnosti, vznikla 

nová struktura na bází divizí a dříve vytvořené odštěpné závody tím byly zrušeny.  

 

V současné době se společnost VCES a.s. řadí mezi nejžádanější stavební dodavatele 

v České republice. Filozofií firmy v oblasti řízení je být stále tou nejlepší stavební firmou na trhu 

v ČR, budovat a zvyšovat prestiž značky, stejně tak i zvyšovat uspokojení svých zákazníků            

a vyvolávat stále větší motivaci ve svých zaměstnancích. Být tou nejlépe řízenou společností, jež 

trvale zvyšuje svoji hodnotu a dosahuje maximálního možného zisku, prostřednictvím vysoce 

kvalitního a kvalifikovaného týmu manažerů, neboť právě on je jednou z nejvýznamnějších devíz 

budoucnosti společnosti. Společnost si je také vědoma, že k úspěšnému plnění požadavků 

zákazníků na provedené stavební zakázky je třeba řízení a hloubková kontrola všech firemních 

procesů. Tudíž jako nezbytným prvkem pro všechny své stavebněpodnikatelské aktivity považuje 

systém certifikace řízení. Disponuje celou řadou certifikátů v oblasti jakosti, ochrany životního 

prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci atd. Společnost VCES a.s. zaměstnává na sedmset 

zaměstnanců, z nichž zhruba třetina je vysokoškolsky vzdělaná, třetinu tvoří středoškoláci             

a zbývající zaměstnanci jsou vyučeni. V oblasti personální politiky je realizována celá řada 

zaměstnaneckých a sociálních programů. Společnost VCES a.s. si je plně vědoma, že právě lidský 

potenciál je jedním z hlavních faktorů úspěchu firmy na trhu. Řízení lidských zdrojů je tedy 

neustálým koloběhem budování týmů pracovníků, kteří jsou schopni zvládat stále vyšší nároky na 

technologii, techniku, umí reagovat na vývoj trhu, na potřeby a požadavky zákazníků, udrží 

konkurenceschopnost a tržní pozici. Není tedy překvapující, že společnost zajišťuje vedle 

zákonných vzdělávacích aktivit také celou řadu kurzů.  

 

3.2 Řízení pohledávek ve společnosti VCES a.s. 

 

Pohledávky ve společnosti VCES a.s. vznikají stejným způsobem jako ve většině 

tuzemských firem tj. uzavřením smlouvy a jejím následným neplněním v rámci stanovené             

a dohodnuté lhůty mezi smluvními obchodními partnery. V případě této společnosti je 
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nejběžnějším typem smlouvy – smlouva o dílo. Právní úprava je vymezena v obecné rovině 

občanským zákoníkem § 631 - § 656, speciální úprava pak zákoníkem obchodním v § 536 – 565. 

Důležitou roli pro případné vymáhání pohledávek hrají dodací podmínky, platební podmínky        

a samotný obsah dané smlouvy. Není tedy zarážející, že i VCES a.s. při uzavírání smluv 

s odběrateli (investory) klade velký důraz na části, které stanovují termíny plateb, předávací 

protokoly, podklady k fakturaci, penalizaci atd. Často využívaným zajišťovacím institutem při 

uzavírání smluv společnosti je rozhodčí doložka, z níž vyplývá, že řešení případných vzniklých 

sporů bude rozhodnuto v rozhodčím řízení. Společnost ji využívá zejména díky neformálnějšímu, 

rychlejšímu a hospodárnějšímu vymožení pohledávek po lhůtě splatnosti. Vzhledem k hlavní 

činnosti společnosti, jež spočívá ve velmi finančně náročné realizaci staveb, nedochází k fakturaci 

celé stavby najednou, ale k vyhotovení dílčích faktur na základě provedených prací a dodávek,      

a tím pádem k zajištění plynulosti finančních toků. Z pohledu firmy jsou těmi nejdůležitějšími 

pohledávkami ty, které vznikají za hlavními investory, i když je zapotřebí říci, že firma se zabývá 

řízením a následným zajišťováním všech typů pohledávek. Je to dáno především strategií firmy 

spočívající v nejlepším řízení, které zajistí trvale zvyšující se hodnotu společnosti, maximální 

možný zisk a zachování konkurenceschopnosti cenové politiky.  

 

Sledování pohledávek je v prvopočátku zajišťováno výrobním a finančním úsekem. Každá 

realizovaná stavební zakázka má svého cost controllera, jež sleduje nejen veškeré nákladové ale 

také výnosové složky daného projektu. Cost controller hlídá plnění všech činností, prací, termínů   

a plateb související s vyhotovením příslušné zakázky. Každý týden je vypracováván specialistou 

finanční soustavy exelovský soubor s pohledávkami po splatnosti a s pohledávkami splatnými    

do konce aktuálního týdne. V rámci systémového a efektivního řízení pohledávek jsou vždy 

vyspecifikovány pohledávky více jak 2 měsíce po splatnosti a dále pohledávky jejichž jmenovitá 

hodnota je vyšší jak 1 milion korun. Tento exelovský soubor obdrží poté všichni controlleři 

příslušných stavebních zakázek. Jejich povinností je se k příslušným pohledávkám vyjádřit – tedy 

napíší jaký je stav pohledávek popřípadě nejsou-li v řešení. Jakékoliv prodlení ze strany investora 

(dlužníka) řeší pracovník finančního oddělení, který zjišťuje důvody a příčiny zpoždění a zároveň 

na vzniklou situaci reaguje prostřednictvím podnikových opatření, tzn. že takto vzniklé 

pohledávky po lhůtě splatnosti řeší nejprve prostřednictvím telefonického či osobního kontaktu 

nebo prostřednictvím e-mailové komunikace. Pokud aplikace těchto nástrojů je neúčinná, 

pracovník finančního oddělení přistoupí k fázi zasílání třech upomínek. Zde je důležité 

upozornit na fakt, že společnost VCES a.s. rozlišuje tzv. investorské pohledávky                    

tj. pohledávky pro společnost zásadní a tzv. pohledávky režijní. U prvně zmiňovaných se 
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výše a níže uvedený způsob zajištění neuplatňuje. Volí se zde diplomatičtější cesty jednání    

a to na úrovni managementu společnosti VCES a.s.  

 

Upomínky se zasílají vždy v 14-ti denních intervalech po lhůtě splatnosti pohledávky. 

V rámci upomínky je uvedena přesná identifikace společnosti VCES a.s., dlužníka, dále je zde 

uvedená dlužná částka včetně data splatnosti, číslo faktury. Společnost v upomínce žádá okamžité 

uhrazení dlužné částky, tj. nejpozději do 14 dní od výše uvedeného data vyhotovení upomínky. 

Dále dlužníka upozorňuje na možnost účtování úroků z prodlení pokud ani po zaslání první 

upomínky platba nebude splněna a v případě, již provedené úhrady společnost VCES a.s. žádá o 

zaslání kopie dokladu o zaplacení poštou či faxem. Mohou nastat i situace, kdy dlužník nereaguje 

na zaslání první, druhé či závěrečné třetí upomínky – zde je jednoznačně stanoveno, že pokud ani 

po zaslání třetí upomínky nebude obdržena platba za poskytnuté práce, bude firma VCES a.s. 

nucena předat veškeré podklady týkající se zakázky právnímu oddělení. Poté se oblast řízení 

pohledávek přesune do právního úseku. Opět se to týká spíše těch menších pohledávek ne těch 

„investorských“, kde je snahou společnosti nalézt výhodné a vzájemně prospěšné řešení pro 

oba dva smluvní partnery, tedy nejen pro společnost VCES a.s., ale také pro jejího hlavního 

investora, jež nabízí a dává společnosti VCES a.s. zakázky. Oblast vymáhání pohledávek je 

zahájena zasláním předžalobní výzvy k úhradě pohledávky. Pokud ani na tu dlužník nereaguje, 

je zahájeno společností soudní řízení na základě podání žaloby u okresního či krajského soudu 

dle místní příslušnosti dlužníka či rozhodčí řízení  u rozhodčího soudu při Hospodářské 

komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, jen za předpokladu rozhodčí 

doložky jež je součástí uzavřené smlouvy. Dozví-li se společnost na základě insolvenčního 

rejstříku prostřednictvím internetového portálu www.justice.cz, že daný dlužník je v úpadku či mu 

úpadek hrozí a bylo-li proti němu zahájeno insolvenční řízení, je povinna pohledávku vůči němu 

registrující přihlásit ve lhůtě stanovené insolvenčním správcem. Řízení pohledávek a jejich 

následné uspokojování je plně v kompetenci insolvenčního správce.  

 

Velmi významná činnost v oblasti řízení pohledávek vykonávaná společností VCES a.s. je 

konání tzv. Pohledávkové komise – ve složení controlleři, provozní ekonomové, odpovědný 

pracovník útvaru daní, odpovědný pracovník právního útvaru, finanční ředitel a specialista 

finanční soustavy – který pohledávkovou komisi svolává. Termíny konání pohledávkové 

komise jsou stanoveny v harmonogramu účetních závěrek – konají se každé čtvrtletí. Řeší se zde 

nejen pohledávky běžné tj. ty které nejsou prozatím žalovány, ale i soudně vymáhané či 

v insolvenčním řízení. V případě prvně uvedených se řeší důvody a příčiny včasného nezaplacení 

a možné následné řešení. Zejména u rizikových pohledávek se přistoupí k tvorbě opravných 
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položek, ty společnost tvoří dle své interní směrnice pro tvorbu, čerpání a rušení opravných 

položek. Útvar daní u těchto pohledávek vyhodnotí možnost maximální tvorby daňově účinných 

opravných položek dle ZoR, na zbylou část pohledávky navrhne tvorbu účetní opravné položky. 

Veškeré návrhy ohledně tvorby opravných položek u sporných a soudních pohledávek jsou 

součástí schváleného zápisu pohledávkové komise, jež je předán vždy hlavní účetní, jinak 

jsou opravné položky tvořeny průběžně, vždy když jsou splněny podmínky pro jejich 

realizaci. Ve firmě fungují dvě hlavní účetní – první se zabývá účtováním transakcí Divize Česká 

republika a druhá účtuje veškeré transakce Divize Prefa a Slovenská republika. Povinností hlavní 

účetní je procházet měsíčně již zaúčtované opravné položky a kontrolovat, zda-li nedošlo 

k uhrazení vyoprávkovaných pohledávek. Veškeré změny v opravných položkách se zapisují do 

pomocné evidence. V druhém případě se řeší na pohledávkové komisi pohledávky soudně 

vymáhané. Odpovědný pracovník právního úseku sdělí v jakých fázích je vymáhání pohledávek 

v oblasti soudního, rozhodčího či insolvenčního řízení. Povinností právního útvaru je informovat 

hlavní účetní o zahájení a ukončení těchto řízení a předání potřebných písemností. Ta je poté 

zodpovědná za příslušné zaúčtování tvorby daňového či nedaňového odpisu v případě popření či 

nedobytných pohledávek nebo zrušení již natvořených zákonných a účetních opravných položek 

v případě úhrady pohledávek.  

 

3.3 Právní postup při vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti 

 

Právní oddělení se začíná pohledávkami po lhůtě splatnosti ve společnosti VCES a.s. 

zabývat až okamžikem neúčinnosti nástroje pro vymáhání pohledávek v podobě třifázového 

zasílání upomínek. První krok právního oddělení je získání všech potřebných a nezbytných 

podkladů a dokumentů souvisejících s včasně nezaplacenou pohledávkou pro její úspěšné 

vymožení tj. uzavřená smlouva či objednávka, vydaná faktura, dodací listy, oprávnění 

k podnikatelské činnosti či výpis z obchodního rejstříku, veškeré doposud zaslané upomínky, 

popřípadě uzavřené dohody či smlouvy s dlužníkem v podobě preventivního zajištění pohledávek 

atd. Opět i tento postup se týká tzv. režijních pohledávek ne těch „investorských.“ Odpovědný 

pracovník právního úseku zasílá Předžalobní výzvu k úhradě pohledávky, kde naposledy 

vyzývá dlužníka k úhradě příslušné dlužné částky do stanoveného termínu. Upozorňuje jej také    

na fakt, že pokud ani poté neuhradí, bude proti němu podána žaloba. Ta má podobu Návrhu       

na vydání rozhodčího nálezu v případě, že součástí uzavřené smlouvy s dlužníkem je rozhodčí 

doložka zaslaného rozhodčího soudu, ve všech ostatních případech se zasílá Návrh na vydání 

platebního rozkazu k místně příslušnému obecnému soudu odpůrce (žalovaného). V návrhu je 
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vždy uvedena nejen přesná identifikace společnosti VCES a.s. (žalobce), ale také dlužníka 

(žalovaného), dlužná částka plus veškeré příslušenství pohledávky (úrok z prodlení) a přílohy 

s žalobou související. Doručením žaloby je zahájeno soudní či rozhodčí řízení. Výsledkem 

soudního řízení je vydání platebního rozkazu, popřípadě rozsudku. Soud v platebním rozsudku 

žalovanému stanoví povinnost do 15 dnů od doručení zaplatit dlužnou částku včetně příslušenství 

žalobci, nebo podat v téže věci odpor u soudu, který platební rozkaz vydal. Výsledkem rozhodčího 

řízení je vydání rozhodčího nálezu, jež je vykonatelný svým doručením žalovanému. Není možné 

proti němu využít jakékoliv opravné prostředky (např. odvolání), nicméně lze podat k soudu 

v zákonem stanovených případech návrh na zrušení rozhodčího nálezu (viz. kapitola 2.2.1) 

Nebude-li povinnost ze strany dlužníka splněna, má žalobce (společnost VCES a.s.) právo zažádat 

příslušný soud o provedení exekuce, na základě exekučního titulu. Společnost VCES a.s. 

preferuje provádění exekuce dle exekučního řádu a nikoliv dle části šesté občanského soudního 

řádu, proto podává v souladu s exekučním řádem návrh na nařízení exekuce přímo zvolenému 

exekutorovi, jež je povinen jej do 15 dnů předložit soudu a ten poté vydá usnesení o nařízení 

exekuce. Exekutor sám posoudí jakým způsobem exekuci provede, a vydá exekuční příkaz 

ohledně majetku exekucí postiženého. V tomto směru je jakákoliv činnost právního úseku 

společnosti VCES a.s. již minimální, pouze čeká na výsledek exekučního příkazu a uspokojení 

svých pohledávek.  

 

Často se při vymáhání pohledávek společnost VCES a.s. setkává s tím, že v průběhu 

soudního či rozhodčího řízení a nebo před jejich začátkem, je zahájeno insolvenční řízení, které 

probíhá v kompetenci insolvenčního správce. Povinností společnosti VCES a.s. je včasné 

přihlášení svých pohledávek ve stanoveném termínu. Společnost VCES a.s. poté monitoruje 

průběh insolvence, případně poskytuje insolvenčnímu správci součinnosti. Občasným jevem, se 

kterým se právní úsek v oblasti insolvenčního řízení setkává, je popření pohledávky ze strany 

insolvenčního správce co do pravosti, výše i pořadí. Z nichž nejčastější případy popření jsou 

v podobě popření části výše pohledávky.  

 

Zajišťovací instrumenty využívané společností VCES a.s. u pohledávek. Jednou z hlavních 

zásad a strategií společnosti je budování takových dodavatelsko - odběratelských vztahů, které 

budou pro společnost oboustranně výhodné, umožní dosažení co nejlepších výsledků, stejně tak 

zabezpečí stabilitu firmy a dosažení maximálního zisku. To vše je možné nejen na základě 

ambiciózního řízení managementem, jež povede ke komplexnímu uspokojení zákazníka, 

zvyšování výkonnosti firmy, ale také na racionálním, efektivním a systematickém řízení 

dodavatelsko – odběratelských vztahů. Je tedy nutné nejen při uzavírání stavebních zakázek 



 43 

provést obezřetnou analýzu zákazníka, důsledné zpracování uzavíraných smluv, ale také využít 

dostupné a účinné zajišťovací instrumenty. Těmi preventivními zajišťovacími instrumenty, které 

společnost VCES a.s. využívané v oblasti pohledávek jsou zejména smluvní pokuta, bankovní 

záruka, faktoring a forfaiting . Jejich popis a způsob fungování v tomto případě považuji za 

bezpředmětný, neboť cílem diplomové práce je nastínit způsob řešení pohledávek po lhůtě 

splatnosti, ne jejich preventivní zajištění, které bezpochyby hraje jednu z dominantních rolí 

v následném soudním či mimosoudním vymáhání pohledávek.  

 

Nejčastější instrumenty používané společností VCES a.s. u pohledávek po lhůtě splatnosti 

jsou: 

• Smlouva o uznání závazku a způsobu jejich splácení 

• Dohoda o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků (zápočet pohledávky) 

• Smlouva o postoupení pohledávky 

• Notářský zápis se svolením vykonavatelnosti 

• Odklad splatnosti pohledávek u „investorských“ pohledávek 

• Dohoda o půjčce u „investorských“ pohledávek 

 

3.3.1 Smlouva o uznání závazku a způsobu jejich splácení  

 

Je velmi často využívaný instrument ve společnosti VCES a.s. - dokonce se domnívám,     

na základě konzultací a získaných interních materiálu, že je to generální zajišťovací instrument. 

Základní výhodou je snadnost právního zajištění pohledávky a má také rozhodující význam 

v případě, že společnost již na základě upomínkové fáze vymáhání pohledávek počítá s platebními 

problémy ze strany dlužníka. Pak v následném soudním řízení je jednoznačně schopna prokázat 

existenci pohledávky a tudíž i předpokládat rozhodnutí soudu v její prospěch. Podstatou smlouvy 

je prohlášení dlužníka o uznání závazku, co do výše, původu, pravosti, splatnosti a vzniku 

k předepsanému datu uvedeného ve smlouvě či faktuře. Je možné také ve smlouvě stanovit tzv. 

„splátkový kalendář“. Současně obsahuje ustanovení, kde veškeré spory vzniklé z této smlouvy 

budou řešeny před stálým rozhodčím soudem. Samozřejmostí smlouvy je opět přesná identifikace 

věřitele a dlužníka a uvedené dlužné částky, včetně místa a data vyhotovení smlouvy a podpisů 

oprávněných osob.  
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3.3.2 Dohoda o vzájemném vyrovnání pohledávek a závazků (zápočet pohledávky) 

 

Další velmi efektivní a jednoduchý způsob využívaný ve společnosti VCES a.s. pro 

zajištění splatnosti pohledávek. Aplikovány jsou zápočty jednostranné, dvoustranné i vícestranné. 

Ze smlouvy vyplývá vždy dohoda smluvních stran o vzájemném započtení jejich pohledávek, 

případný rozdíl musí být uhrazen povinnou stranou. Jedná-li se o jednostranný zápočet, povinná 

strana (společnost VCES a.s.) oznámí skutečnost existence pohledávky a zároveň evidenci 

závazku vůči dlužníkovi a realizuje jednostranný zápočet jejich výše uvedené pohledávky              

a závazku. Opět případný rozdíl musí být dorovnán povinnou stranou, popřípadě samotnou 

společností VCES a.s. Nutností smlouvy, v případě oboustranné dohody, je přesná identifikace 

dlužníka a věřitele, datum a místo vyhotovení včetně podpisů oprávněných osob za společnost.  

 

3.3.3 Smlouva o postoupení pohledávky  

 

Pokud na tento instrument společnost VCES a.s. přistoupí pak postupníkem bývá nejčastěji 

banka. Smlouvu o postoupení sjednává finanční ředitel, poté co je uzavřena dohoda                

o prodloužení lhůty splatnosti postoupené pohledávky s investorem (dlužníkem). Jsou ale       

i takové situace, kdy splatnost dané pohledávky je sama o sobě dlouhá, i v tomto případě 

bude VCES a.s. preferovat aplikaci výše uvedeného instrumentu, neboť cílem firmy je získat 

co nejrychleji v pohledávce váznoucí peněžní prostředky, proto jsou zpravidla postupovány 

úplatně. Banky přijímají pouze pohledávky od investorů nerizikových či méně rizikových, u nichž 

je velká pravděpodobnost, že v budoucnu nastane úhrada pohledávky1. Smlouva o postoupení 

pohledávky, kdy VCES a.s. je v roli postupitele musí obsahovat tyto části – I. zejména je to 

přesná specifikace pohledávky tj. její částka včetně příslušenství, identifikace dlužníka vůči 

kterému vznikla, číslo smlouvy, číslo faktury a její splatnost, a v neposlední řadě prohlášení 

postupitele, že nemá žádné závazky vůči dlužníkovi a že neexistuje žádné ujednání mezi ním         

a dlužníkem z něhož by vyplývala nemožnost postoupení pohledávky, dále II. předmět smlouvy, 

III. cena a platební podmínky, další IV. závazky stran a  V. závěrečná ustanovení. Postoupení 

s regresí je další alternativa využívaná společností – jde o metodu spočívající v možném nároku 

banky se zpětně obrátit na VCES a.s., pokud dlužník neuhradí pohledávku ve stanovené lhůtě 

splatnosti. Postupují se taktéž pohledávky i mezi firmami, které se vyznačují dobrými obchodními 

vztahy.  

 
                                                 
1 Za méně rizikové investory banky považují organizační složky státu či samosprávné územní celky. Zde se banky 
nebrání postoupení, neboť „nálepka“ státní instituce sama o sobě zaručuje splacení dlužné částky.  
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3.3.4 Notářský zápis se svolením vykonavatelnosti  

 

Je ideálním prostředkem pro zajištění pohledávek, neboť spočívá v uznání závazku 

dlužníkem formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti. Právě tato doložka 

garantuje vysokou právní jistotu a zaručuje velmi výhodné postavení v případném exekučním 

vymáhání tj. věřitel (společnost VCES a.s.) nemusí absolvovat zdlouhavé soudní řízení, ale může 

rovnou přistoupit k samotné exekuci. I když se tento instrument pro věřitele jeví velmi výhodně, 

málokterý dlužník na něho dobrovolně přistoupí. Není tedy divu, že i tuto formu zajištění 

pohledávek firma zřídka kdy využívá. Princip notářského zápisu se svolením vykonavatelnosti 

spočívá v tom, že účastníci dříve uzavřeného smluvního vztahu učinili před notářem tyto právní 

úkony: 1) uznání závazku, kde smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k uzavření smlouvy na 

jejímž základě vznikla na jedné straně pohledávka a na druhé závazek, 2) dohoda o splatnosti 

závazku, zde účastníci shodně prohlašují, že dlužník se zavázal hradit závazek ve stanovených 

lhůtách a částkách, 3) dohoda o přímé vykonavatelnosti tohoto notářského zápisu, kdy osoba 

povinná dává výslovně svolení k tomu, aby tento notářský zápis byl vykonatelný ve smyslu 

ustanovení § 274 písm. e) občanského soudního řádu popř. podle ustanovení § 40 odst. 1 písm. d) 

exekučního řádu, pokud nesplní svůj závazek včas a ve stanovené výši vůči věřiteli.  

 

3.3.5 Odklad splatnosti pohledávek 

 

Princip tohoto zajišťovacího instrumentu spočívá v odložení lhůty splatnosti pohledávky. 

Společností VCES a.s. je používán u tzv. „investorských“ pohledávek. Tedy těch, které jsou 

významné pro společnost, zaručují jí tržby, prestiž a zejména dostatek zakázek. Společnost VCES 

a.s. nejen z těchto důvodů volí diplomatičtější cestu pro zajištění pohledávky, ale také proto, že si 

je plně vědoma, že ne vždy je opožděná platba chybou a neochotou investora, ale může být 

způsobena zpožděním připsaných peněžních prostředků ze získané dotace z Evropské unie či 

úvěru od banky. 

 

3.3.6 Dohoda o půjčce 

 

I tento zajišťovací instrument se využívá ve společnosti VCES a.s. u tzv. „investorských“ 

pohledávek. Zejména pak vůči statutárním městům, obcím či dalším státním organizacím. Důvod 

vzniku této dohody je opět stejný, jako u výše zmiňovaného zajišťovacího instrumentu tj. včasné 

neobdržení přiznaných peněžních prostředků buď z fondů Evropské unie nebo od bank v podobě 
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úvěru. Společnosti VCES a.s. se v dohodě s druhou smluvní stranou vždy domluví, že dluh vůči ní 

se mění na půjčku od ní, a že dlužná strana je povinna tuto půjčku splácet včetně úroku 

stanoveného společností VCES a.s. na základě dohodnutého splátkového kalendáře.  

 

3.4 Účetní a daňový postup při vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti 

 

Ve společnosti VCES a.s. jsou veškeré vzniklé pohledávky evidovány v rámci 3. účtové 

třídy. V souvislosti s tématem diplomové práce mě však nejvíce zajímají především pohledávky 

z obchodních dodavatelsko – odběratelských vztahů vznikajících ve společnosti. Ty jsou účtovány 

na účtech 311 a 315. Jelikož rozsah činností a prací prováděných společností VCES a.s. je široký, 

analytická evidence je nutností pro správné účtování a orientaci ve vzniklých pohledávkách. 

Základním účtem pro zachycení pohledávek z obchodních vztahů je účet 311 včetně 

příslušné analytiky: 

Tabulka č. 3.1 

311100 Pohledávky za odběrateli krátkodobé bez krátkodobých pozastávek1 

311110 Pohledávky za odběrateli – krátkodobé pozastávky 

311140 Pohledávky za odběrateli krátkodobé v EUR bez pozastávek  

311141 Pohledávky za odběrateli krátkodobé v EUR - pozastávky 

311160 Pohledávky za odběrateli krátkodobé v PLN bez pozastávek  

311200 Pohledávky za odběrateli v konkurzu v čas přihlášené  

311300 Pohledávky za odběrateli soudně vymáhané 

311500 Pohledávky z obchodních vztahů ve skupině 

311510 Pohledávky z obchodních vztahů ve skupině – krátkodobé pozastávky 

311540 Pohledávky z obchodních vztahů ve skupině EUR 

311590 Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů ve skupině – dlouhodobé 

pozastávky  

311591 Dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů ve skupině – dlouhodobé  

pozastávky poslední rok splatnosti 

311600 Dlouhodobé pohledávky za odběrateli mimo pozastávek  

                                                 
1 Pozastávka je termín, který se bude často  v diplomové práci vyskytovat, proto považuji za vhodné upřesnit jeho 
význam – v praxi je chápána jako část ceny za dílo, kterou předává zhotovitel objednateli na základě uzavřené 
smlouvy, sloužící pro zajištění nároků objednatele z odpovědnosti za vady, které se mohou vyskytnout  v záruční 
době. Objednatel vyplatí celou pozastávku zhotoviteli po uplynutí záruční doby, ovšem jen za podmínek, že se 
skutečně na díle nevyskytla žádná vada, na kterou by musel objednatel vynaložit náklady na odstranění. Je však nutné 
také uvést fakt, že v současné době není pozastávka upravena žádným právním předpisem, tudíž je jen na vůli 
smluvních stran, jaký obsah pozastávce dají v příslušné smlouvě.  
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311601 Dlouhodobé pohledávky za odběrateli mimo pozastávek poslední rok splatnosti 

311610 Dlouhodobé pohledávky za odběrateli  - pozastávky  

311611 Dlouhodobé pohledávky za odběrateli – pozastávky poslední rok splatnosti  

311640 Dlouhod. pohledávky za odběrateli (pozastávky) v EUR 

311641 Dlouhod. pohledávky za odběrateli (pozastávky) v EUR poslední rok splatnosti 

311750 Pohledávky z prodeje dlouhodobého majetku  

311800 Pohledávky z dobropisů 

311840 Pohledávky z dobropisů v EUR 

 

Velmi důležitým účtem je účet 315 sloužící pro zachycení ostatních pohledávek vzniklých 

z obchodních dodavatelsko – odběratelských vztahů. Opět i zde je podrobná analytická evidence:  

 

Tabulka č. 3.2 

315100 Ostatní pohledávky – reklamace vůči dodavatelům 

315140 Ostatní pohledávky EUR – reklamce vůči dodavatelům 

315142 Ostatní pohledávky EUR – slovenské CCS 

315400 Přefakturace 

315440 Přefakturace v EUR 

315500 Ostatní pohledávky z obchodních vztahů  

 

Posledním účtem, kde společnost VCES a.s. zachycuje ostatní pohledávky vzniklé na základě 

smluvního ujednání je účet 378 a jeho podrobná analytická evidence: 

 

Tabulka č. 3.3 

378100 Stálá záloha CCS karty, Benzina a.s. 

378150 Stálá záloha – plynové bomby 

378200 Pohledávky – náhrada škody 

378300 Jiné pohledávky - kauce 

378340 Jiné pohledávky – kauce v EUR 

378343 Jiné pohledávky – DPH v rámci skupiny 

378400 Poskytnuté půjčky mimo podniky ve skupině 

378500 Postoupené pohledávky 

378800 Jiné pohledávky ostatní  
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Každé čtvrtletí se koná tzv. Pohledávková komise (více viz. kap. 3.2), kde se řeší 

pohledávky po lhůtě splatnosti a pohledávky splatné do konce daného čtvrtletí. Útvar daní po 

podrobné analýze jednotlivých pohledávek stanoví maximálně možnou tvorbu daňově 

účinných opravných položek dle zákona o rezervách, na zbylou dlužnou část navrhne tvorbu 

účetních nedaňových opravných položek v souvislosti s účetními zásadami. Schválený zápis 

z pohledávkové komise je předán hlavní účetní pro Divizi ČR a hlavní účetní pro Divizi Prefa       

a SK. Ta je povinna výsledky pohledávkové komise zaúčtovat a každý měsíc procházet 

zaúčtované zákonné a účetní opravné položky a kontrolovat, zda-li nedošlo k jejich uhrazení nebo 

k jakýmkoliv změnám prostřednictvím saldokonta Pohledávek. V případě úhrady hlavní účetní 

zruší existující opravné položky a zaúčtuje úhradu pohledávky. Nastane-li situace, kdy pohledávka 

se stane nedobytnou, opět hlavní účetní musí čerpat opravné položky jak účetní tak zákonné          

a vytvořit příslušný účetní a daňový odpis. U soudního, insolvenčního či rozhodčího řízení, který 

vede společnost VCES a.s. prostřednictvím svého právního úseku proti nesolventním dlužníkům, 

 hlavní účetní spolupracuje s odpovědným pracovníkem právního úseku, jež jí předává potřebné 

písemností pro příslušné zaúčtování dané skutečnosti. Obecně platí, že při řízení před obecným 

nebo rozhodčím soudem jsou automaticky hlavní účetní pohledávky přeúčtovány na účet 311300 – 

Pohledávky za odběrateli soudně vymáhané a tvořeny zákonné opravné položky dle ZoR popř. 

účetní opravné položky do 100 % rozvahové hodnoty. Hodnota pohledávek přihlášených do 

insolvečního řízení je přeúčtována na účet 311200 – Pohledávky za odběrateli v konkurzu v čas 

přihlášené a tvořeny zákonné opravné položky do výše 100 % rozvahové hodnoty dle ZoR.  

Zároveň právní úsek zapíše pohledávku do knihy právních kauz s uvedením základních údajů – 

jako rok vzniku kauzy, stav kauzy, protistrana, IČ protistrany, důvod vzniku právní kauzy, hodnota 

pohledávky (včetně příslušenství), hodnoty z účetnictví (odpis, OP) a popis veškerých úkonů ze 

strany společnosti VCES a.s. a reakcí protistrany kauzy. Opět o výsledku soudního, rozhodčího či 

insolvenčního řízení musí být hlavní účetní informována právním úsekem a je zodpovědná za 

zaúčtování dané skutečnosti, tj. zaúčtuje čerpání nebo zrušení zákonných                a účetních 

opravných položek a poté vytvoří příslušné daňové a účetní odpisy.  

 

Účtování, tvorba, čerpání a rušení zákonných i účetních opravných položek je ve 

společnosti VCES a.s. upraveno vnitřní směrnicí . Účty opravných položek jsou nastaveny jako 

saldokontní1, za párovací znak a spárování saldokonta zodpovídá hlavní účetní. Většinou se        

do párovacího znaku volí číslo faktury nebo číslo účtu. Saldokontní účty jsou ve společnosti 

                                                 
1 Saldokontní účty slouží pro přesné zachycení a účtování pohledávek, závazků, jejich splatnosti a jejich plateb. 
Jednotlivé pohledávky jsou na jednom analytickém účtu navzájem párovány se svými platbami tj. párování je 
spojování pohledávek s jejich úhradami.  
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VCES a.s. sledovány v členění – organizace, párovací znak, účet, útvar a obchodní případ. Tvorba 

opravné položky se účtuje výsledkově, zrušení či čerpání se účtuje vždy na straně nákladů se 

znaménkem mínus. O zrušení opravné položky se účtuje v případě, kdy dlužník pohledávku 

uhradí. Je-li vedením společnosti schválena pohledávka k odpisu tj. jedná se o pohledávku 

nedobytnou, účtuje se čerpání opravné položky.  

 

3.4.1 Účetní opravné položky a účetní odpis ve společnosti VCES a.s. 

 

Účetní opravné položky vytváří společnost VCES a.s. do výše 100 % rozvahové hodnoty 

včasně nezaplacených pohledávek. U pohledávek se zákonnou opravnou položkou se účetní 

opravná položka tvoří pouze v částce zbývající do 100 % rozvahové hodnoty pohledávky. Účetní 

opravné položky jsou v zásadě tvořeny ke všem pohledávkám na účtech, které mají typ 

saldokonta Pohledávky a dále na účtech 311800 a 311840 a to poté, co uplyne od jejich lhůty 

splatnosti více jak 6 měsíců. V situacích, kdy účetní jednotka předpokládá možnost ohrožení 

úhrady pohledávky, a provozní ekonom neprokáže a nepopře existenci těchto skutečností, 

smí hlavní účetní tvořit účetní opravnou položku i v případě, kdy neuplynula 6-ti měsíční 

lhůta od termínu splatnosti pohledávky, a to na základě zápisu z pohledávkové komise či     

na pokyn finančního ředitele. Bez ohledu na termín splatnosti tvoří účetní jednotka 

společnosti VCES a.s. 100 % opravnou položku k pohledávkám z titulu smluvních sankcí, 

které sleduje v rámci své podrozvahové evidence. Na druhé straně interní směrnice říká, že není 

možné tvořit účetní opravné položky k pohledávkám za zaměstnanci, za společnostmi patřícími   

do koncernu VCES či koncernu BOUYGUES.  

Účty účetních opravných položek a tvorby účetních opravných položek:  

Tabulka č. 3.4 

391900 OP účetní k 311, 315 krátkodobým mimo pozastávky  

391910 OP účetní k 311 dlouhodobým mimo pozastávky 

391920 OP účetní k pohledávkám 378 krátkodobým  

391925 OP účetní k pohledávkám 378 dlouhodobým 

391960 OP účetní k 311, 315 krátkodobé pozastávky 

391965 OP účetní k 311 dlouhodobým pozastávky  

559900 Tvorba daňově neuznatelných OP - pohledávky 

559901 Rozpuštění daňově neuznatelných OP do výsledku OZ - pohledávky 

559902 Zrušení daňově neuznatelné OP do výsledku OZ – pohledávky  

559903 Tvorba daňově neuznatelné OP do výsledku OJ – pohledávky sdružení 
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559904 Rozpuštění daňově neuznatelné OP do výsledku OJ – pohledávky sdružení 

559905 Zrušení daňově neuznatelné OP do výsledku OJ – pohledávky sdružení  

 

Další možností v oblasti účetnictví, kterou společnost VCES a.s využívá v případě 

nedobytných pohledávek, je institut účetního odpisu. Ten je aplikován hlavní účetní na základě 

dokumentace získané od právního úseku – v situacích, kdy na základě přihlášky                         

u insolvenčního správce byla pohledávka nebo její část popřena, nebo kdy došlo k ukončení 

soudní, rozhodčího či insolvenčního řízení jejichž výsledkem byl vznik nedobytné 

pohledávky – pak účetní odpis bude aplikován jen na tu část pohledávky, k níž byla tvořena 

účetní opravná položka, dále účetní odpis se tvoří v případě postoupení pohledávky 

potupníkovi a nebo na základě důvodů uvedených v českém účetním standardu č. 019 – 

Náklady a výnosy v bodě 3.6.6: jsou uvedeny důvody za kterých je možné tvořit účetní odpis 

daňově neúčinný (např. odpis pohledávky u které je zřejmé, že náklady na vymáhání přesáhnou 

její výtěžek, či za pohledávkou jejíž dlužník je neznámého pobytu dle sdělení příslušeného orgánu 

– Policie ČR atd.).  

Účty účetního odpisu pohledávek: 

Tabulka č. 3.5 

546500 Odpis postoupené pohledávky 

546900 Schválený odpis nedobytné pohledávky daňově neuznané 

 

3.4.2 Zákonné opravné položky a jednorázový daňový odpis ve VCES a.s.  

 

Při tvorbě zákonných opravných položek se společnost VCES a.s. řídí jednoznačně             

a striktně zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. Chce-li 

společnost využít tvorby daňově účinných opravných položek a zvýšení tím nákladové stránky pro 

výpočet základu daně a snížení daňové povinnosti, není možné, aby nedodržela či se odchýlila od 

ustanovení v zákoně uvedených. Z tohoto důvodu budu nyní spíše než interní předpis společnosti 

VCES a.s. citovat údaje, jimiž jsem se blíže zabývala v kap. 2.4. - je tedy možné zákonné opravné 

položky tvořit pouze k pohledávkám nepromlčeným, splatným po 31.12. 1994, dále bylo-li o nich 

účtováno ve výnosech a vzniklý příjem byl zahrnut do základu daně z příjmu a neeviduje-li 

současně společnost za dlužníkem splatné závazky. Nejvíce využívaným ustanovením zákona     

o rezervách je společností VCES a.s. § 8, 8a a 8c ZoR. S opravnými položkami k pohledávkám 

z titulu ručení za celní dluh dle § 8b se ve společnosti nesetkáte. Je to dáno tím, že společnost 

VCES a.s. není firmou specializující se na spedici nebo - li zajišťování přepravních a návazných 
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výkonů, tudíž nemusí ani zajišťovat cla či daně při dovozu zboží. Nejčastěji se zákonné opravné 

položky tvoří k účtům 311 a 378.  

Účty používající se ve společnosti při tvorb ě opravných položek:  

Tabulka č. 3.6 

391100 OP k pohledávkám § 8a ZoR k 311 

391120 OP k pohledávkám § 8a ZoR k 378 

391200 OP k pohledávkám v konkursu § 8 ZoR k 311 

391300 OP k pohledávkám § 8c ZoR k 311 

558100 Tvorba zákonných opravných položek 

558101 Rozpuštění zákonných opravných položek 

558102 Zrušení zákonných opravných položek 

 

I v oblasti daňové při řešení pohledávek po lhůtě splatnosti existují nejen zákonné opravné 

položky, ale také možnost aplikace jednorázového daňového odpisu. K tomu, aby jej společnost 

VCES a.s. mohla využít, je zapotřebí splnit podmínky uvedené v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. 

Nejčastější případy tvorby jednorázového daňového odpisu vyplývají z ukončení insolvenčního, 

rozhodčího či soudního řízení, jehož výsledek pro společnost není příznivý, neboť pohledávka 

resp. pohledávky, které vymáhali a požadovali uhradit, nemohou být uspokojeny z důsledku 

nedostatečné majetkové podstaty dlužníka. Kdybychom to shrnuli, společnost VCES a.s. tvoří 

daňové odpisy pouze k těm pohledávkám, u nichž předtím mohla tvořit zákonnou opravnou 

položku dle ZoR. 

Účty pro tvorbu jednorázového daňového odpisu:  

Tabulka č. 3.7 

546200 Odpis nedobytné pohledávky k vytvořeným zákonným opravným položkám 

 

3.5 Vyhodnocení postupů a metod využívaných ve VCES a.s. při vzniku 

pohledávek po lhůtě splatnosti 

 

Na úvod této kapitoly bych ráda zmínila, že veškeré připomínky, které budu uvádět 

k metodám, jež zastává společnost VCES a.s. pro řešení pohledávek po lhůtě splatnosti, vycházejí 

z mých teoretických znalostí, nabytých jak v rámci mého vysokoškolského studia, tak i při psaní 

této diplomové práce. Tím chci říci, že skutečnou reálnou zkušenost s vymáháním pohledávek 

nemám. Zároveň se řídím heslem, že nejen každá rada je nad zlato, ale také každá nabytá 

zkušenost je k nezaplacení, je vždy ku prospěchu věci a zároveň zvyšuje profesní kredit.  
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V analýzách jsem hodnotila pohledávky od roku 2005 – 2008, bohužel poslední aktuální rok 

2009 jsem neměla k dispozici kvůli tomu, že společnost podléhá auditu a jejich účetní závěrka, 

tedy ještě nebyla zveřejněna. Osobně se domnívám, že údaje z roku 2009 by byly zajímavé, 

nejen v souvislosti s hospodářskou krizí, ale také díky nižší poptávce po stavebních dílech ze 

strany klientů, která v současné době ohrožuje stavebnictví. Pohledávky ve stavebnictví 

v posledních letech prudce rostou a v současné době dosahují částku okolo půl bilionů 

korun1. V prvé analýze jsem se zabývala, jak efektivní jsou preventivní zajišťovací prostředky, jež 

využívá společnost VCES a.s., aby zabránila případnému vzniku pohledávek po lhůtě splatnosti. 

Samozřejmě tím nejlepším způsobem a zároveň zárukou pro splnění pohledávek je dobré 

nastavení smluvních podmínek, precizní příprava, činnost při přípravě a následném uzavírání 

smlouvy. Je dobré si vždy zjistit ekonomickou sílu obchodního partnera, jeho postavení na trhu, 

jeho spolupráci s jinými firmami, popřípadě spolehlivost při plnění obchodních kontraktů či 

ostatních smluvních závazků. Informace o obchodním partnerovi lze získat jak z vnitřních, tak i 

vnějších zdrojů. V tomto případě je možné využívat celou řadu internetových portálů jako je např.: 

www.justice.cz, www.dluznik.cz, www.regist-pohledavek.cz a spousty dalších. Samozřejmě, že i 

společnost VCES a.s. je využívá a čerpá z nich potřebné informace. Stejně tak i aplikuje velmi 

dobré smluvní podmínky při kontrakčním procesu. Smluvní pokuta, faktoring či forfaitng nebo 

bankovní záruka jsou další instrumenty, které jsou využívány ve společnosti VCES a.s., ale ne už 

v tak dramatické míře. V grafickém vyjádření je jednoznačně patrné, jakých částek dosahují 

pohledávky po lhůtě splatnosti v jednotlivých letech, tj. i efektivita využívaných preventivních 

zajišťovacích instrumentů. Nejvyšší nárůst pohledávek po lhůtě splatnosti byl zaznamenán v roce 

2007, jejich výše dosahovala 167 434 tis. Kč. Je důležité znovu upozornit na fakt, že společnost 

VCES a.s.     se pohybuje v oblasti stavebnictví a své zakázky plní nejen pro soukromý, ale 

také pro státní sektor. Tedy celá řada projektů, jež realizuje je hrazena prostřednictvím 

státních dotací či dotací z EU, které ne vždy jsou poskytnuty včas, a tudíž ani včas připsány 

na účet společnosti VCES a.s., tento fakt a spousty dalších jako například neposkytnutí 

úvěru investorovi, vyvolávají určité zkreslení u pohledávek po lhůtě splatnosti v níže 

uvedeném grafu. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zdroj: KUČERA, J. Pohledávky ve stavebnictví prudce rostou [online]. 2009, [cit.2010-04-04]. Dostupný z WWW: 
<http://stavitel.ihned.cz/c1-37404080-pohledavky-ve-stavebnictvi-prudce-rostou>. 
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Graf č. 3.1 Efektivita zajišťovacích instrumentů 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008

Pohledávky z obchodních vztahů v tis. Kč Pohledávky z obchodních vztahů po lhůtě splatnosti v tis. Kč
 

Zdroj: účetní závěrka spol. VCES a.s., z roku 2005 – 2008 

 

Mohu tedy konstatovat, že i přes malou aplikaci preventivních zajišťovacích instrumentů, 

jež využívá společnost VCES a.s., a které jsou v současné době nabízeny (pojištění 

pohledávek, ručení, dokumentární inkaso, dokumentární akreditiv, využívání služeb 

specializovaných firem na správu a vedení pohledávek a jejich případné následné vymáhání), je 

výše pohledávek po lhůtě splatnosti poměrně nízká. I přesto, se domnívám, že využívání 

služeb tzv. inkasních kanceláří či zřízení vlastního útvaru pro správu, řízení a vymáhání 

pohledávek není v tomto případě ke škodě věci. Neboť s ohledem na narušení peněžních toků 

v celé ekonomice podpořené opatrností a neochotou bank půjčovat peníze investorům, je celková 

správa a přehlednost pohledávek, snížení administrativních a materiálních nákladů souvisejících 

s vymáháním pohledávek a více prostoru pro realizaci samotné obchodní činnosti jednou ze 

základních priorit firem.  

 

Pokud již ve společnosti VCES a.s. pohledávky po lhůtě splatnosti vzniknou, je zapotřebí 

nastartovat jejich řešení. Využívané jsou soudní a mimosoudní cesty. Předtím je však zahájená 

třífázová upomínková procedura, ve které společnost VCES a.s. upomíná svého dlužníka. 

Upomínky jsou zasílány tři, vždy po 14-ti denních intervalech. V této souvislosti bych 

navrhovala zkrácení této fáze, neboť jen oddaluje nevyhnutelné soudní či mimosoudní řešení 

pohledávek, prohlubuje insolventnost dlužníka a zvyšuje riziko jejího nesplacení. V níže 

uvedeném grafu jsem nastínila kolik pohledávek po lhůtě splatnosti je řešeno soudním či 

rozhodčím řízením (soudně vymáhané), nebo na základě insolvenčního řízení či jiným 

dostupným způsobem. I přesto, že insolvenční řízení není tou nejlevnější záležitostí a spíše se 

snaží o vznik vzájemné kooperace mezi dlužníkem a věřitelem před zahájením insolvenčního 

řízení, je společností VCES a.s. hojně využíváno a upřednostňováno před rozhodčím či soudním 

řízením. Je to dáno tím, že nový insolvenční zákon se snaží uspokojit spravedlivě všechny 
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přihlášené věřitele dle povahy jejich pohledávek, blokací majetku dlužníka i jeho samotného. 

Umožňuje okamžitě tvorbu zákonné opravné položky ve výši 100% rozvahové hodnoty. Dále dává 

možnost věřitelům ovlivňovat celé insolvenční řízení prostřednictvím věřitelských orgánů a tím 

nutí ještě k větší aktivitě a zodpovědnějšímu postoji ze strany věřitelů.  

Graf č. 3.2 Pohledávky vymáhané soudně, v insolvenčním řízení nebo jiným způsobem 

 
Zdroj: interní materiály společnosti VCES a.s.  

 

V jednotlivých letech můžeme sledovat pokles vymáhání pohledávek soudní cestou tj. 

prostřednictvím běžného soudního řízení či rozhodčího řízení. Je to dáno, zejména rychlejším        

a vyšším uspokojením ze strany insolvenčního řízení. V rámci soudně vymáhaných pohledávek 

pak společnost VCES a.s. dává větší přednost rozhodčímu řízení, nejen pro jeho rychlost, ale také 

hospodárnost a menší formálnost. Zhruba 30% pohledávek po lhůtě splatnosti se každý rok řeší 

soudní cestou či v insolvenčním řízení. U ostatních pohledávek byly preferovány jiné 

alternativy řešení, které byly aplikovány zejména z důvodu neefektivnosti soudního či 

insolvenčního vymáhání v důsledku vysokých nákladů, které by nepokryly ani výši 

vymáhané pohledávky, nebo nedostatečné právní síly ze strany VCES a.s., nebo teprve běží 

třífázový upomínkový proces, nebo v poslední řadě se jedná o velmi významné klienty, tudíž 

zde se spíše volí diplomatičtější způsob jednání v podobě různých dohod  a posečkání. Co se 

týče následné úspěšnosti při vymáhání pohledávek, není možné nic takového do detailu stanovit 

nejen díky obtížnosti, ale také zdlouhavosti využívaných výše uvedených nástrojů a tudíž ani 

společnost VCES a.s. nemá žádné tabulky či analýzy, kde by tyto údaje sledovala. Moje 

doporučení pro společnost VCES a.s. je v tomto ohledu jednoduché, domnívám se, že by 

nebylo od věci mít zřízené oddělení, které by se zabývalo pouze a jenom správou, řízením, 

vymáháním a následnou analýzou pohledávek. Nejen, že by se pak činnosti v oblasti 

pohledávek ještě více zefektivnily, ale odhalily by se i možné nedostatky a problémy instrumentů 
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prostřednictvím nichž se pohledávky nyní vymáhají a společnost VCES a.s. by je buď přestala 

využívat, či by se snažila jejich aplikaci upravit ku prospěchu věci. Zároveň by byla schopná říci, 

který nástroj či nástroje jsou nejlepším řešením pro vymáhání pohledávek a jejich aplikaci a 

strategii neustále zdokonalovat. V této souvislosti jsem připravila další analýzu, která hodnotí 

využívané prostředky pro vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti z hlediska efektivnosti, 

transparentnosti, nákladovosti a rychlosti u společnosti VCES a.s. a to na základě získaných 

informací a konzultací. Pro hodnocení jsem využila známkování od jedné do pěti, kde jedna 

znamená – vysoká, dvě – poměrně vysoká, tři - standardní,  čtyři – poměrně nízká, pět – 

nízká. 

Tabulka č. 3.1 

Zajišťovací 

instrumenty 
Rychlost Nákladovost Efektivita Transparentnost 

Soudní řízení  Poměrně nízká Poměrně vysoká Poměrně nízká Poměrně vysoká 

Rozhodčí řízení Vysoká Poměrně vysoká Vysoká Poměrně vysoká 

Insolvenční 

řízení 
Poměrně vysoká Vysoká Poměrně vysoká Vysoká 

Exekuční řízení Vysoká Vysoká Standardní Poměrně vysoká 

Zápočet Vysoká Poměrně nízká vysoká Standardní 

Uznání závazku Poměrně vysoká Poměrně nízká Poměrně vysoká Standardní 

Postoupení 

pohledávky 
Poměrně vysoká Standardní vysoká Standardní 

Dohoda o půjčce Standardní Poměrně nízká Vysoká Standardní 

Notářský zápis Vysoká Poměrně vysoká Vysoká Vysoká 

 

Tvorba opravných položek je mojí poslední analýzou. Společnost se je snaží vždy vytvářet 

do stoprocent hodnoty včasně neuhrazených pohledávek. Opět v následujícím grafu je patrné 

v jakých hodnotách byly tvořeny. Je také patrné, že nejsou totožné s celkovými pohledávkami 

po lhůtě splatnosti. Je to dáno zejména neuplynutím 6-ti měsíční lhůty, nebo nesplněním 

zákonem stanovených podmínek (ZoR). Je fakt, že při tvorbě opravných položek není možné se 

nikterak odchýlit od zákona, ani společnost VCES a.s. to nedělá a snaží se využívat všech 

dostupných možností v této oblasti. Samozřejmě, že prioritou je tvorba zákonných opravných 

položek, neboť jsou daňově účinné, ale ani tvorbě účetních opravných položek není možné se 

vyhnout, jejich existence jasně demonstruje poctivý a věrný obraz účetnictví a jsou povinností 

auditované účetní jednotky VCES a.s.  
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Graf. č. 3.3 Tvorba účetních a zákonných opravných položek 
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Zdroj: účetní závěrka spol. VCES a.s., z roku 2005 – 2008 a interní materiály  

 

 

Závěrem bych konstatovala, že řízení a správa pohledávek ve společnosti VCES a.s. je 

vcelku dobře nastavena. Je patrné, že pohledávky po lhůtě splatnosti sice vznikají, ale jejich výše 

není nikterak závratná. Svědčí to o dobré připravenosti při uzavírání kontraktů, dobré znalosti 

svých obchodních partnerů a využívání tzv. „černé listiny“, kde firma eviduje veškeré společnosti 

se kterými nemá spolupracovat a dodávat jim své služby. Pokud již pohledávky po lhůtě splatnosti 

vzniknou, je to dáno celou řadou faktorů výše popsaných a řeší se upomínkami a následnou 

předžalobní výzvou, které nejsou příliš efektivní díky své zdlouhavosti. Poté následují soudní či 

mimosoudní způsoby řešení. Řekla bych, že společnost VCES a.s. využívá poměrně hodně 

instrumentů pro následné zajištění pohledávek, jež jsou nabízeny současnou právní legislativou. 

Jediné co nevyužívá, je služeb tzv. inkasních kanceláří, na něž převede veškeré starosti včetně 

samotné pohledávky. Náklady na interní vymáhání pohledávek bývají často velmi špatně 

odhadnutelné, nejsou vidět ani v účetnictví (zahrnuty v mzdových nákladech, poštovné, cestovné 

atd.), kdežto náklady vznikající ve spolupráci s inkasní kanceláří jsou lehce odhadnutelné, 

zpravidla bývají i nižší a jsou podloženy daňovým dokladem tj. i daňově uznatelné. V tomto 

ohledu je také možné zřízení samotného útvaru pro správu, vymáhání a řízení pohledávek, 

který bych sama navrhovala, v případě kdy společnost dává jednoznačně najevo, že těchto 

služeb využívat nechce a ani o jejich využívání do budoucna neuvažuje. Úspěšnost splacení 

nedobytných pohledávek se bohužel nedá vyčíslit, nicméně připravenost a právní síla ze 

strany VCES a.s. je vysoká, ale ne vždy zajistí stoprocentní návratnost pohledávky, je to 

dáno zejména rozhodnutím soudů či insolvenčních správců nebo nedostatečné majetkové 

podstaty dlužníka atd. V oblasti tvorby opravných položek, není příliš prostoru pro vlastní 

kreativitu firmy, tedy dodržuje zákon o rezervách, zákon o účetnictví, vyhlášku č. 500/2002 Sb., a 

České účetní standardy. Za zmínku také stojí uvést, že společnost VCES a.s. využívá 
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softwarový systém, který informuje a zasílá veškeré informace z insolvenčního rejstříku o 

firmách v úpadku do internímu systému VCES a.s., který je výborným nástrojem pro 

nezmeškání včasně podané přihlášky do insolvenčního řízení. Tento krok považuji za velice 

přínosný, a za další výborný počin v neustálém rozvoji vymáhání a řízení pohledávek společností 

VCES a.s.  
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SHRNUTÍ 

  

Poslední část diplomové práce je věnována správě, řízení a vymáhání pohledávek po lhůtě 

splatnosti ve společnosti VCES a.s. Řízením pohledávek tj. jejich sledováním je pověřen jak 

finanční úsek tak i úsek výrobní (konkrétně cost controller). Ten jako první zjišťuje skutečnosti 

signalizující možnost včasného neuhrazení pohledávky. Jakékoliv prodlení je poté řešeno 

telefonicky, e-mailem či osobně. Každý týden se vypracovává specialistou finanční soustavy 

soubor se všemi pohledávkami po splatnosti a splatnými do konce aktuální týdne. Velmi 

významným počinem je čtvrtletní konání tzv. Pohledávkové komise, která řeší rizikové 

pohledávky, či pohledávky soudně vymáhané nebo v insolvenčním řízení. Vytváří názor a pohled 

na danou situaci a určuje další vývoj a kroky v oblasti vymáhání. Společnost VCES a.s. preferuje 

mimosoudní řešení pohledávek tj. zápočty, dohodu o uznání či rozhodčí řízení. Zejména díky 

jejich ekonomičnosti, transparentnosti, rychlosti a účelnosti. Nutí totiž spolupracovat věřitele 

s dlužníkem a nelézt optimální cestu pro řešení vzniklého problému. V soudní oblasti je nejvíce 

uplatňováno insolvenční řízení nad tím soudním. Opět důvody jsou zcela jasné, insolvenční řízení 

garantuje společnosti spravedlivé a poměrné uspokojení jejich přihlášených pohledávek, 

samozřejmě za předpokladu existence majetkové podstaty dlužníka. Účetní řešení těchto 

pohledávek je pro firmu spíše povinností, neboť musí vést účetnictví v plném rozsahu tj. je 

auditovaná a její účetnictví musí vyjadřovat věrný a poctivý obraz skutečnosti. Zákonné opravné 

položky jsou už příjemnější záležitostí, neboť snižují daňovou zátěž společnosti a fungují jako 

nástroj pro snížení části zdanitelných výnosů v podobě pohledávek, které nebyly včas uhrazeny.  

 

Třetí kapitola diplomové práce je rozdělena do pěti částí. První část popisuje společnost 

VCES a.s. jako takovou. Tedy ve které oblasti působí, její historický vývoj, její cíle, strategie         

a vize do budoucna. Druhá, třetí a čtvrtá část jsou obsahově velmi blízké. Popisuji v nich 

nastavený systém pro řízení pohledávek po lhůtě splatnosti ve společnosti VCES a.s. Poslední část 

analyzuje a vyhodnocuje používané metody ve společnosti VCES a.s. včetně mých doporučení a 

možných prvků zlepšení.  
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ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit jaké možnosti nabízí současná právní legislativa 

pro vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti a jaké existují účetní a daňové aspekty u těchto 

pohledávek představující zdanitelný výnos, z něhož musí být odvedena daň i bez ohledu na fakt, že 

podnikatel dosud žádné peněžní prostředky nezískal a tudíž může být ohrožena jeho bonita ba 

dokonce existence. Zjištěné údaje pak porovnat s praxí u společnosti VCES a.s., tj. do jaké míry 

jsou skutečně využívány, a které z právních možností jsou nejefektivnější, nejhospodárnější           

a zároveň přináší pro věřitele vysokou jistotu uspokojení včasně nezaplacené pohledávky.  

 

Na základě konzultací a získaných interních dokumentů jsem stávající situaci vyhodnotila 

následujícím způsobem. Teorie nabízí jak soudní způsob řešení (soudní řízení, insolvenční řízení   

a následné exekuční řízení) tak i tzv. mimosoudní způsob řešení (rozhodčí řízení, postoupení 

pohledávky, zápočet pohledávky, notářský zápis, dohodu o uznání závazku či inkasní kanceláře). 

Z hlediska účetnictví se setkáváme s účetními opravnými položkami, jež jsou povinností účetní 

jednotky a na základě nichž vykazuje skutečný a poctivý obraz účetnictví, ale nezmírňuje 

nedostatek finančních prostředků. Jsou zde i zákonné opravné položky, které jsou mnohem 

výhodnější, nejen že minimalizují daňovou zátěž, ale také zmírňují nedostatek finančních 

prostředků, právě prostřednictvím nižších daní. 

 

 Pohledávky po lhůtě splatnosti samozřejmě ve společnosti VCES a.s. vznikají, nicméně se 

domnívám, že ku celkovému obratu pohledávek z obchodních vztahů, jsou poměrně minimální. 

Způsobeno je to zejména správným vyhodnocením nových obchodních partnerů a také existence 

tzv. černé listiny. Následné řešení včasně nezaplacených pohledávek není nikterak výjimečné. U 

investorských pohledávek se volí diplomatičtější cesty a způsoby vyjednávání, u režijních 

pohledávek se preferuje zasílání nejprve třech upomínek, v případě nulové reakce ze strany 

dlužníka následuje před žalobní upomínka. Poté je zahájeno soudní či rozhodčí řízení. Firma 

VCES a.s. v tomto případě využívá raději a častěji rozhodčí řízení, neboť je rychlejší, 

formálnější a ekonomičtější. Exekuce či soudní výkon rozhodnutí je použit v zákonem 

stanovených případech, i když i zde se společnost VCES a.s. vyhýbá druhému uvedenému 

způsobu, opět díky své pomalosti a neefektivnosti, možného zvyšování insolventnosti dlužníka a 

oddalování skutečného uspokojení pohledávky. Insolvenční řízení připadá v úvahu jen existuje-li 

úpadek či hrozící úpadek dlužníka VCES a.s. I v tomto směru se snaží společnost být co nejlepší, 

tj. má zavedený softwarový systém, který čerpá informace z insolvenčního rejstříku, a zasílá je do 
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interního systému firmy. Společnost má tak okamžitě zprávy o všech nastalých úpadcích a je 

schopna promtně reagovat na vzniklou situaci v podobě přihlášky do insolvenčního řízení. U 

mimosoudního řešení uplatňuje nejvíce dohodu o uznání závazku, zápočet pohledávky či 

postoupení pohledávky. Tyto instrumenty shledává za nejlepší, díky tomu, že zvyšují její právní 

sílu, v případném soudním vymáhání, či zajistí rychlé získání peněžních prostředků na realizaci 

stávající zakázky. Mohu tedy konstatovat, že z hlediska právního využívá téměř všechny dostupné 

prostředky. I když i zde by se našla mezera v podobě tzv. inkasních kanceláří, jejíchž služeb firma 

nevyužívá. Je tedy do budoucna na zvážení využití této možnosti, popřípadě zřízení samotného 

oddělení pro správu, řízení a vymáhání pohledávek přímo ve společnosti VCES a.s.  

 

U tvorby účetních a zákonných opravných položek jsem neshledala nic výjimečného. Bude 

to zajisté tím, že pokud, společnost chce zmírnit své daňové zatížení, musí splňovat všechny 

předepsané podmínky v zákoně o rezervách k tvorbě daňově účinných opravných položek. Účetní 

opravné položky pak musí vykazovat, neboť je firmou podléhající auditu tj. je povinna vést 

účetnictví v plném rozsahu a zároveň jeho prostřednictvím vyjadřovat věrný a poctivý obraz 

skutečnosti. Jediné, co je specifikací firmy, je,  že účetní opravné položky tvoří až po 6-ti měsíční 

lhůtě po datu splatnosti pohledávky.  

 

Závěrem bych jen konstatovala, že i přes veškerá úsilí, opatření a využívání zajišťovacích 

instrumentů ze strany společnosti VCES a.s., není nikdy zaručena stoprocentní návratnost soudně 

či jinak vymáhané pohledávky. Záleží vždy na insolventnosti dlužníka, jeho majetkové podstatě, či 

na rozhodnutí soudu nebo insolvenčního správce, které může být pro společnost překvapující a 

nečekané i přesto, že věřila ve své silné právní postavení.  

 

Diplomová práce byla zpracována dle aktuální platné právní legislativy, interních 

dokumentů, účetních závěrek a informací získaných prostřednictvím konzultací s odborníky ze 

společnosti VCES a.s.  

 

 

 

 

 

 

 

 


