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Abstrakt 

 

Tato Bakalářská práce se zabývá problematikou preventivního zajištění pohledávek ve 

společnosti. V prvé řadě se zde pojednává, o nutné znalosti kvalitních informací týkajících 

se odběratelů. Dále se v ní poukazuje na různé zajišťovací instrumenty, které se v současné 

době k zajištění pohledávek používají. V závěru práce je uvedeno několik praktických 

příkladů preventivního zajištění pohledávek. 
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An abstract 

 

This bachelor work deals with an issue of preventive security of claims in the enterprise. In 

the first place there is discussed a necessary knowledge of high quality information 

concerning customers. Further there is referred to various securing instruments which are 

at present used for security of claims. In work conclusion, there are presented several 

practical examples of preventive security of claims. 
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1.  Úvod 

 

 

V důsledku ekonomické recese dochází k výraznému zvýšení delikvence s placením 

závazků. Pokud jde o podnikatelské subjekty, může být zhoršení platební morálky dáno 

jednak jejich zhoršenou ekonomickou situací, ale také snahou využít nejsnadněji 

dostupného zdroje financování, kterým je právě odložení splácení obchodních závazků. V 

případě spotřebitelů pak vedle objektivních příčin, jako je ztráta zaměstnání, dochází ke 

zhoršení platební morálky také v důsledku dojmu, že v době krize je neplnění finančních 

závazků společensky omluvitelné.[12]  

Proti takovému chování odběratelů je nutné, aby se firma chránila tím, že efektivně 

zajistí všechny své pohledávky a to již před vznikem samotné pohledávky, nebo v 

době kdy vzniká. 

Vyvarování se riziku nesplacení pohledávky, znamená, odstranit konkrétní hrozbu. To lze 

provést eliminací konkrétního zdroje rizika v rámci projektu, nebo vyhnutím se takovým 

projektům a společnostem, které jsou vystaveny riziku.[6] 

Z tohoto důvodu je v oblasti zajišťování pohledávek  velmi důležité, znát svoje odběratele. 

Důležitost znalosti odběratelů  je prvořadým úkolem pro podniky, které chtějí efektivně a 

efektně zajistit své pohledávky. U odběratelů zjišťujeme jejich kancelářské, kreditní a 

bankovní informace.   

Velkým nebezpečím pro firmu je, pokud se řadí mezi malé a skoro bezvýznamné 

společnosti. V mnoha případech mají totiž odběratelé pokušení dělat rozdíly mezi partnery 

„bohatými“ a těmi, kteří nejsou pro danou firmu příliš lukrativní.[7] 

K zajištění pohledávek se v praxi využívají různé zajišťovací instrumenty, počínaje 

kvalitně sepsanou smlouvou, smluvní pokutou, dále pojištěním pohledávek, faktoring, 

forfaiting, a jiné. 

Vedle hlavního, dlouhodobého finančního cíle podniku (čímž je maximalizace tržní 

hodnoty firmy) existují i některé dílčí, krátkodobé finanční cíle. Patří mezi ně především 

průběžné zajišťování platební schopnosti (likvidity) podniku. Platební schopnost 
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podniku vyjadřuje jeho schopnost krýt peněžními prostředky své závazky v dané výši a 

požadovaném čase. Udržování platební schopnosti je důležitou součástí finančního řízení 

podniku a tím je to i jedna ze základních podmínek fungování podniku v tržní ekonomice. 

Udržování platební schopnosti podniku je výrazným symptomem zdravého 

finančního hospodaření firmy pro věřitele, banky, dodavatele, akcionáře a ostatní 

finanční investory.[8] 

Jednou z činností, jak může podnik dosáhnout takového zdravého finančního stavu, je 

zajišťovat své pohledávky s přihlédnutím k možnému riziku jejich nesplacení a velikosti 

finančního dopadu na firmu v případě, že pohledávka nebude uhrazena. 

Při zjištění, že žijeme a podnikáme v prostředí, které vykazuje různá rizika, musí být   

snahou podniků tyto rizika eliminovat. Cílem této práce je, zaměřit se na snížení rizika 

z nesplacených pohledávek a to formou preventivního zajištění, pomocí různých 

zajišťovacích instrumentů. Tak bude mít společnost dostatek finančních prostředků na 

včasné plnění svých závazků, neocitne se díky druhotné platební neschopnosti na seznamu 

dlužníků a dostane se jí tak přístup k potřebným finančním úvěrům, které bude moci využít 

k investicím. Takový podnik se pak může připojit k těm, kteří tuto krizi „proinvestují“ a 

připraví se tak na dobu, kdy se ekonomika znovu oživí a může pak na trhu zaujmout 

výhodné postavení. 

 

 

2.  Teoretické vymezení zajišťování pohledávek 

 

Pro zvládnutí zajišťování pohledávek, je nutné nejprve vymezit, co to jsou pohledávky, jak 

se dělí, proč a za jakých okolností vznikají. Taky je velmi důležité, aby podnik velmi dobře 

poznal své odběratele, za pomoci kvalitních (důvěryhodných) informací. Tyto informace 

mohou být veřejné i neveřejné. Jedná se o kancelářské, kreditní a bankovní informace. 
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2. 1 Pohledávky 

 

Pohledávky představují dluh vůči podniku, vzniklý nezaplacením dodaných výrobků, prací 

a služeb odběratelem. Výsledky své činnosti, tj. výrobky, práce a služby prodává podnik 

svým odběratelům, úhrady těchto dodávek se uskutečňují s určitým časovým posunem 

vzhledem k uskutečnění dodávky a sjednané lhůtě splatnosti fakturovaných výkonů- 

podniku vznikají pohledávky za odběrateli. Představují v podstatě v penězích vyjádřené 

nároky podniku. Podstatná část pohledávek vzniká v souvislosti s dodavatelsko- 

odběratelskými vztahy, charakteru pohledávek však mohou nabývat i jiné nároky 

vyplývající z hospodářské činnosti podniku.[3] 

 

Smluvní pohledávky- v mnoha případech je možno (nikoli však výhradně) spojovat vznik 

pohledávek s existencí určitého smluvního vztahu.[10] 

V konkrétním smluvním vztahu pak může pohledávka existovat jak na straně pouze 

jednoho účastníka (typicky pohledávka z darovací smlouvy), tak i vzájemně na obou 

smluvních stranách (např. u kupní smlouvy na jedné straně finanční pohledávka 

prodávajícího za kupujícím k úhradě kupní ceny, na straně druhé pohledávka kupujícího za 

prodávajícím k předání předmětu koupě).[10] 

V prvém případě tedy oproti pohledávce oprávněného subjektu existuje pouze závazek 

povinné osoby, přičemž v druhé uvedené situaci je oprávněný z pohledávky také zároveň i 

povinným ze závazku vůči druhému účastníkovi.[10] 

 

Ostatní pohledávky- Vedle shora zmíněného ovšem existují také pohledávky, které 

nejsou závislé na žádném konkrétním smluvním vztahu a jejich vznik je dán například 

veřejnoprávním předpisem či jinou právní skutečností.[10] 

Půjde tak například o pohledávky, jejichž adresátem je téměř každý občan, a to o 

pohledávky státu z titulu daní, poplatků nebo obdobných finančních plnění.Dále se může 

jednat o pohledávky náhrady škody, bezdůvodného obohacení apod.[10] 
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I když tyto pohledávky mohou mít často přímou souvislost s určitým smluvním vztahem, 

nejde o pohledávky smluvní, tedy vzniklé dohodu a vůlí účastníků (například právě 

pohledávka, jejímž obsahem je právo na náhradu škody, která smluvní straně vznikla z 

důvodu porušení smluvní povinnosti na straně druhého účastníka, nebo právo na úhradu 

úroků z prodlení z důvodu opoždění povinné smluvní strany s poskytnutím sjednaného 

finančního plnění).[10]  

 

V podniku vznikají pohledávky především: 

1. Pohledávky z obchodních styků- vznikají z dodávek výrobků, zboží, prováděných 

výkonů, prací a služeb, pokud odběratel - v souladu s dohodnutými platebními 

podmínkami- platí tyto výkony s časovým odstupem po jejich uskutečnění.[3] 

2. Pohledávky z investování kapitálu do finančních investic, nebo krátkodobého 

finančního majetku a to do jejich úvěrových forem.[3] 

3. Pohledávky z dalších důvodů. Vznikají jako nároky na vrácení daní, nároky 

dávky sociálního zabezpečení, jako nároky na splácení kapitálu společníky, nároky 

na úhrady škod od pojišťoven, pohledávky za zaměstnanci apod. Některé 

pohledávky vznikají ze zákona a z rozhodnutí soudních a jiných orgánů.[3] 

 

Pohledávky dle splatnosti rozdělujeme na: 

 dlouhodobé: splatné ve lhůtě > než 1 rok 

 krátkodobé: splatné do lhůty < než 1 rok                                                  [3] 
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2.1.1  Řízení pohledávek 

Tržní ekonomika je charakteristická převahou nabídky nad poptávkou. Za této situace musí 

dodavatel nabízet mimo jiné takové obchodní podmínky, které povedou odběratele 

k uzavření kupní smlouvy. Jednou z podmínek je dohodnutý odklad platby- dodávka na 

obchodní úvěr dodavatele. Z uvedeného je zřejmé, že kromě pohledávek vznikajících bez 

souhlasu jejich majitele, zabezpečuje jejich vznik sám dodavatel. Dosahuje tím vyššího 

obratu, na druhé straně tak ovšem zvyšuje riziko z možného neuhrazení pohledávek.[4] 

U velké části podnikové veřejnosti existoval dlouho názor, že pohledávky jsou 

ovlivňovány především vnějšími podmínkami, hlavně situací na trhu, stavem naší 

legislativy a vymahatelností práva a z nich plynoucího chování odběratelů a proto je nelze 

ze strany prodávajícího skoro vůbec ovlivnit. Jde o velmi jednostranný pohled vyvolaný 

nerovnovážnými podmínkami rozvíjejícího se trhu a ekonomickou situací firem- 

odběratelů. Jednostrannost vyplývá i z toho, že se nebere v úvahu, že všechny podniky jsou 

v dvojjediném postavení: jsou nejen odběrateli, ale současně dodavateli. Jako odběratelé 

vytvářejí podmínky pro pohledávky svých dodavatelů, jako dodavatelé vytvářejí vnitřní 

podmínky pro své pohledávky.[1] 

Nejúčinnější ochranou před vznikem problémových pohledávek je zabezpečit pohledávky 

už před jejich vznikem, nebo v době kdy vznikají. V každé společnosti kde vznikají 

pohledávky, je žádoucí, vytvořit přehledný systém, jak s nimi nakládat. Je vhodné si 

rozdělit odběratele do několika skupin podle bonity a pak podle toho jednotlivým 

skupinám stanovit platební podmínky. Každá společnost by si  měla vytvořit svůj vlastní 

systém řízení pohledávek podle svých zkušeností, rozsahu a druhu činností, kterými se 

zabývá.[2] 
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2.2  Odběratelé 

 

Bez dodavatelů a odběratelů se neobejde žádný podnik či společnost. A na správném 

dodavateli mnohdy závisí i úspěšnost celého podniku. Ale i když dodávky přicházejí 

přesně a ve správné kvalitě, množství atd., přesto mohou nastat problémy, které přivedou 

společnost do potíží. Tím jsou třeba odběratelé a jejich platební neukázněnost. Na 

dodavatele i odběratele se spoléhá každý podnik, ať je malý nebo velký, operuje na úzkém 

či širokém trhu, místním nebo mezinárodním. Proto je potřeba jejich volbě věnovat velkou 

pozornost, aby se společnost nedostala do problémů, nezkazila si doposud dobrou pověst, 

nestala se nesolventní atd. Je proto nezbytně důležité vybrat správný segment svých 

zákazníků – odběratelů. Ideální je, pokud odběratel pravidelně nakupuje výrobky a služby 

a také samozřejmě včas a s jistotou hradí své závazky. Výběr vhodného odběratele není 

snadný, zvláště jsou-li odběrateli koncoví, běžní spotřebitelé. V tomto případě jim lze tedy 

buď věřit a doufat, že za výrobky nebo služby zaplatí a nebo od nich požadovat platbu 

hned při převzetí výrobků (při poskytnutí služby).[13] 

V případě, že je odběratelem určitá obchodní společnost, vzniká jiná situace. Dodavatel má 

již určitou možnost si takového odběratele prověřit. Buď z referencí od jiných společností, 

které dotyčnému podniku dodávají své výrobky či služby, nebo může zkusit navštívit 

veřejný rejstřík, kde jsou zveřejňovány insolventní společnosti. Přestože společnost 

eliminuje všechny nebo alespoň většinu rizik související s výběrem odběratele, nemá nikdy 

zaručenou jistotu, že natrefí na férové obchodní partnery. Jedná se o určité podnikatelské 

riziko.[13] 

V obchodě a podnikání je tolik rizik, že si dobrý podnik nemůže dovolit ještě riziko 

z neznalosti těch, s nimiž se do podnikání pouští. Není však pravdou, že dobře 

informovaný podnik má úspěch a prosperitu zaručenu. Ale příčinou případného nezdaru by 

neměla být neinformovanost.[5]  
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2.2.1  Informace o odběratelích  

Prvním krokem k poznání odběratelů je, shromáždění informací o nich. Informace musí 

být systematické, věcné, včasné a měly by nám dát odpověď, zda se na danou společnost 

mohu spolehnout. Shromáždění informací je krok nezbytný, ale pouze první. Informace je 

nutno vyhodnotit, vyvodit z nich závěr a přijmout rozhodnutí. Získat informace, zpracovat, 

vyhodnotit, nějak se rozhodnout a něco pak udělat. V řízení některých společností se 

ovšem na tento postup trochu zapomíná. [5] 

Zdroje informací o firmách jsou z 80-90% veřejné. To znamená, že zdroje může využívat 

každý občan, pokud splní základní podmínky a dodrží určitá pravidla. Ceny veřejně 

dostupných informací jsou známy a platí pro všechny klienty. Pravidla s veřejnými 

informačními zdroji obsahují např. ustanovení zákazu dalšího šíření. Čím veřejnější data 

jsou, tím mají nižší cenu.[5] 

V některých zemích můžeme tyto informace nalézt ve veřejných archivech. Veřejný archiv 

zahrnuje informace z veřejnoprávních evidencí, shromážděných buď přímo veřejnými 

institucemi a poskytované společnostem anebo zaznamenané třetími stranami z veřejných 

záznamů. Veřejné archívy zahrnují informace o vyvlastnění, občanskoprávních rozsudcích, 

nebo daňových pohledávkách.[11] 

Výhradní přístup k určitým informacím však nemusí, pro jejího majitele znamenat žádnou 

výhodu, pokud dané informace nedokáže využít. K těm 10-20% neveřejných informací 

patří především ty, které jako primární a rozhodující aspekt zdůrazňují důvěrnost 

informace. Mezi neveřejné můžeme tedy zahrnout bankovní a kreditní informace, 

analytické zprávy a posudky poradenských firem, jakož i některé zprávy povinně 

nahlašované centrálním státním úřadům (daňová přiznání apod.). Neveřejný charakter 

informací nemusí zákonitě znamenat jejich nedostupnost. Pouze je nutné k získání 

takových informací vyvinout zvýšené úsilí, zavázat se mlčenlivostí, resp. zaplatit vyšší 

cenu.[5] 

Podoba systému pro řízení rizik splácení pohledávek se liší podle velikosti firmy i počtu 

odběratelů. Pokud má firma jen několik velkých odběratelů, může se jí vyplatit investovat 

desítky tisíc korun do analyzování každého z nich. Může si dovolit zaměstnat kvalitní 

analytiky a dát jim dostatečný časový prostor na hloubkové analýzy jednotlivých 

odběratelů. Má-li ale firma stovky nebo tisíce drobných odběratelů, jsou pro ni rozsáhlé 
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analýzy každého z nich nákladově neúnosné. Další problém s efektivitou vlastních analýz 

může nastat, pokud je portfolio odběratelů složené z podniků z různých zemí. Vedle 

jazykové bariéry platí, že v různých zemích se liší způsoby přístupu k veřejným a 

placeným zdrojům informací vypovídajících o bonitě společností. [14] 

Efektivním řešením při analýze většího počtu odběratelů (někdy již od desítek odběratelů) 

může být nákup kreditních informací od skóringových agentur. Kreditní informace je 

mezinárodně standardizovaná forma analýzy zaměřená na ohodnocení schopnosti 

podnikatelského subjektu splácet závazky. Je cenově dostupná (stovky korun, maximálně 

jednotky tisíc korun) a rychlá (dodací lhůta 6 dnů a kratší). Vedle řady detailních informací 

o oboru podnikání, vlastnických poměrech, kontaktních údajích, historii, platební morálce 

a finančních výkazech, poskytuje dva klíčové souhrnné hodnotící parametry: bonitu a 

maximální kredit. Jednou z klíčových součástí tvorby kreditní informace je strukturovaný 

pohovor analytiků s analyzovaným subjektem. Při něm se nezřídka získají informace, které 

jinak nejsou dostupné a pomohou k vysvětlení specifik analyzované společnosti. Ta jsou v 

kreditní informaci popsána formou doplňujících komentářů. [14] 

Kreditní informace jsou cenově dostupné, protože skóringové agentury mají vyvinuté 

specifické postupy a informační systémy pro zpracování informací ze škály veřejně 

dostupných zdrojů, jako jsou obchodní rejstřík, sbírka listin, seznamy dlužníků zdravotních 

pojišťoven. Jelikož v České republice je stále ještě většina dokumentů uložených ve sbírce 

listin dostupná pouze v papírové formě, mají agentury pracovníky v jednotlivých městech, 

kde rejstříkové soudy sbírku listin vedou. Vedle veřejně dostupných zdrojů využívají i 

placené zdroje informací, jako například údaje Českého statistického úřadu, monitoring 

tisku a další informační databáze. Vzhledem k dlouhodobému působení na trhu mají i řadu 

informací z dřívějších analýz. [14] 

Vedle úspory nákladů na vlastní shromažďování a analýzu veřejně dostupných informací 

mohou kreditní informace vést i k dodatečným přínosům v kvalitě analýzy. Specializovaní 

analytici díky zkušenostem ve finanční analýze a v komunikaci s představiteli 

analyzovaných společností bývají schopni při pohovorech ověřit a doplnit klíčové údaje a 

získat jedinečné informace podstatně ovlivňující hodnocení bonity. Dalším přínosem je 

přesnější vyhodnocení dopadu jednotlivých veřejně dostupných informací na 

pravděpodobnost budoucích problémů s platební schopností analyzované firmy. Jelikož 

skóringové agentury mají k dispozici tisíce analýz ročně a u stovek nebo tisíců z 
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analyzovaných společností dojde k následné platební neschopnosti, mohou mnohem 

přesněji určit vliv jednotlivých faktorů na budoucí insolvenci. [14] 

Rozhodně to ale neznamená, že podnik vlastními dodatečnými informacemi nedokáže ve 

svém systému řízení rizik ještě zlepšit předvídání platební morálky odběratelů. Zvláště 

doplnění závěrů kreditní informace o platební historii odběratele vůči podniku, který si 

dané informace ověřuje, pravděpodobně povede k zefektivnění systému řízení rizik. 

Účelné také bude ponechat možnost ručního zásahu podnikového analytika do hodnocení 

platební schopnosti odběratelů, pokud získá důležitou informaci, která se standardně v 

systému řízení rizik nebere v úvahu. [14] 

 

2.2.2  Kancelářské informace  

Jedním z prvotních zdrojů informací o konkurenčních či jinak důležitých firmách jsou 

katalogy a rejstříky poskytující tzv. kancelářské informace. Pod tento pojem se může 

zahrnout soubor údajů, které charakterizují podnik tak, aby byl odlišitelný od jiných a které 

umožňují navázat obchodní styk. To znamená, že kombinují základní údaje, které je 

společnost povinna uvést při oficiální registraci, s těmi údaji, které firma sděluje v inzerci, 

při běžném styku s klienty a partnery. Vedle formálních údajů (jméno, adresa, registrační 

číslo) přináší kancelářská informace i základní představu o činnosti a velikosti podniku.[5]  

Kancelářskou informaci tedy tvoří: 

 Název, adresa, telefon, fax. 

 Identifikační číslo. 

 Obor činnosti. 

 Popis činnosti (výrobkové skupiny). 

 Vedoucí pracovníci (jména, funkce). 

 Počet zaměstnanců. 

 Rok založení. 
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 Roční obrat (prodej) a zisk. 

 Podíl exportu. 

 Základní kapitál. 

 Vlastníci (hlavní akcionáři). 

 Dceřiné a jinak přidružené společnosti. 

 Bankovní spojení. 

 Další vybrané ukazatele z roční bilance, resp. výkazů příjmů.[5] 

 

2.2.3  Kreditní informace     

Pro získání půjčky je nutné, sdělit bance určité informace o finanční situaci společnosti. 

Banka požaduje kreditní informace. Banky byly první místo, kde vznikla intenzívní 

potřeba posoudit kredibilitu žadatele o úvěr, odtud také název kreditní informace a tzv. 

credit rating.[5] 

Ovšem nejen banky, ale i obchodní partneři musí vědět, zda je jejich odběratel solventní, 

zda je schopen   dostát svým závazkům. Otázka důvěryhodnosti podnikatelských subjektů 

byla a je jednou z prvních, které si musí klást každý, kdo vstupuje do obchodních 

vztahů.[5] 

Kreditní informace - všechny analyticky zpracované informace tvořící ucelenou 

zprávu uzavřenou komplexním zhodnocením kvality daného podnikatelského 

subjektu (tzv. ratingem). Jako takové jsou využitelné prakticky pro všechny obchodní a 

investiční účely.  [5] 

Kreditní informace obsahují tyto údaje: 

 Základní identifikační údaje (ve shodě s kancelářskou informací). 

 Základní finanční charakteristiky (ve shodě s kancelářskou informací). 
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 Nemovitosti v majetku společnosti anebo společníků (výpis z pozemkových knih 

apod.). 

 Aktiva (zásoby, pohledávky atd.). 

  Pasíva (závazky, úvěry atd.). Platební schopnost, přehled plateb. 

 Kredit (např. výše měsíčního nebo celkového maximálního kreditu, který lze 

poskytnout bez zvláštních záruk). 

 Zvláštní události (soudní řízení apod.). 

 Celková bonita společnosti (slovně nebo indexem - rating). 

  Očekávaný vývoj společnosti. 

 Doporučení (nedoporučení) obchodního spojení. [5] 

  

Kreditní informace mají velmi často důvěrný charakter. Důvěrnost je zajištěna smlouvou 

mezi dodavatelem a odběratelem, kde se obě strany zavazují dodržovat přesně stanovená 

pravidla zacházení s informacemi. Tuto smlouvu uzavírá přímo kreditní agentura s 

konečným uživatelem informace, nebo - v případě databázových center provozujících 

báze kreditních informací - jsou tyto podmínky součástí obecného kontraktu s 

databázovým centrem.  Nejběžnější způsob poskytování kreditních informací je ten, kdy 

kreditní agentura zahájí šetření v okamžiku, kdy si smluvní klient tuto službu objedná. 

Agentury si ale i samy vyhledávají informace o podnicích. Jednou z jejich hlavních a 

nikdy nekončících činností je doplňování a aktualizování vlastních zdrojů (databází), které 

slouží pro sestavování kreditních zpráv. Například agentura Creditreform udržuje interní 

databázi s přibližně 2 mil. subjekty registrovanými na území SRN. Mezinárodní systém 

Dun & Bradstreet spravuje databázové "monstrum" s 20 mil. společností. Podle povahy 

konkrétní zakázky pak využívají různé externí zdroje, včetně kontaktování vlastních 

zpravodajů v jednotlivých zemích.[5] 

Některá databázová centra nabízejí ovšem v režimu online mezi desítkami databází i 

takové, které obsahují přehled plateb a hodnocení celkové bonity či úvěruschopnosti 

podnikatelských subjektů, čili informace řazené spíše mezi důvěrné. Přistup k těmto 
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informacím není vázán na nějakou zvláštní, dodatečnou smlouvu; je povolen běžným 

přístupovým heslem.[5] 

 

2.2.4  Bankovní informace 

Bankovní informace, obdobně jako kreditní, nejsou veřejnou záležitostí, tzn. že netvoří 

součást souhrnných a běžně distribuovaných informačních zdrojů. Tyto informace každá 

komerční banka pečlivě střeží a sděluje je jen na základě přesných pravidel a podmínek. 

Mezi ně patří především respektování zákonů o bankách, které ve většině zemí obsahují i 

ustanovení o bankovním tajemství. Zprávu o těchto skutečnostech může banka podat 

pouze se souhlasem klienta.[5]  

Bankovní informace obsahují tyto údaje: 

Identifikační údaje (obdobně jako kancelářská informace), k nimž patří: 

 název a adresa firmy, 

 právní forma,  

 datum založení,  

 základní kapitál, 

 jména manažerů či zástupců firmy,  

 oblast aktivit firmy. 

Finanční hodnocení firmy, k němuž náleží: 

 úvěruschopnost, výše úvěru (jen rámcově), 

 stav konta, 

 platební morálka, 

 celková bonita klienta a trend jeho finanční situace.  
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Doplňkové údaje, ke kterým řadíme: 

 údaje o emisi cenných papírů, 

 údaje o exportu a závazcích do zahraničí apod. [5] 

 

2.2.5  Primární průzkum 

Poté, co dodavatel vyčerpal sekundární zdroje informací o svých odběratelích a jejich 

působení na trhu, se může stále cítit informačně neuspokojen. Sekundární zdroje jsou sice 

relativně levné a rychle dostupné, ale jsou to informace pouze odvozené. Jejich průzkum 

navíc sám některé nové informační potřeby vyvolá, aniž je sám dokáže uspokojit. Pak 

nezbývá, než sáhnout po zdrojích primárních. [5] 

Primární průzkum, který se provádí v terénu, na rozdíl od celkem „pohodlného“ 

sekundárního průzkumu „od stolu“, představuje konkrétní dotazování, pozorování, 

testování, shromažďování a analyzování informací prostřednictvím osobního kontaktu 

s respondenty.[5] 

Je potřeba vytvořit efektivní informační systém, který by systematicky shromažďoval a 

obhospodařoval tyto cenné údaje. Ukazuje se, že při terénním sběru podrobnějších dat o 

firmě (nikoli základních kontaktních údajů) hraje roli dobrá metodika a příprava, 

samozřejmě s dalšími aspekty, jako je prestiž a image tazatelské společnosti. Proto 

mnohdy tam, kde sám dodavatel neuspěl, nemají profesionální agentury větší potíže. 

Pokud dodavatel kontaktuje potencionálního partnera, může mu celkem bez problémů 

vysvětlit důvod toho, proč žádá určité informace.[5] 
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3. Současné nástroje preventivního zajištění  

 

To, že věřitel disponuje nebo bude disponovat pohledávkou, ještě automaticky neznamená, 

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

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

Proto je velmi důležité při vstupu do jakéhokoli smluvního vztahu vážit nejen stávající 

bonitu a důvěryhodnost smluvního partnera, ale v ideálním případě si jeho závazky 

„pojistit“. Takovou pojistkou pak může být zřízení nějakého zajišťovacího instrumentu, 

kterým si dodavatel zajistí  „dobytnost“ své pohledávky.[10] 

Nesmí se totiž zaměňovat pojem „vymahatelnost“ a „dobytnost“. Pojem právní 

vymahatelnosti pohledávky znamená, že podnik svou pohledávku může úspěšně (např. 

soudně či v rozhodčím řízení) uplatnit a získat tak vykonatelné rozhodnutí. Ač by se 

mohlo zdát, že v tomto případě již má věřitel vyhráno, opak bývá, nikoli zřídka, pravdou. 

Dobytnost pohledávek, tedy jejich skutečná inkasovatelnost, totiž bývá v mnoha případech 

problémem a často dokonce neřešitelným.[10] 

A tak, kromě kvalitně zpracovaných a vyhodnocených informací o odběratelích, jsou 

současným řešením preventivního zajištění pohledávek, také různé zajišťovací 

instrumenty. 

 

 

 3.1  Zajišťovací instrumenty 

 

Ve většině případů jde zajistit nejen závazky existující, ale i závazky, které mají vzniknout 

nebo vzniknou teprve v budoucnu (např. typicky u smlouvy o úvěru – banka nebo jakýkoli 

věřitel se zaváže, že poskytne úvěr, ale jeho výplatu podmíní zřízením zástavního práva k 

nějaké hodnotě, a teprve po zřízení zástavy k zajištění budoucího závazku vrátit poskytnuté 

prostředky, přislíbený úvěr poskytne) či eventuálně i pohledávky vázané na podmínku 
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(např. typicky u ručení, kdy ručitel pro případ, že by plnil za dlužníka, chce mít zajištěnu 

návratnost svých takto vynaložených prostředků). [10] 

K preventivnímu zajištění pohledávek, to je k zajištění pohledávek v době, než vůbec 

vzniknou, nebo v době kdy vznikají, se jako zajišťovací instrument může použít kvalitně 

sepsaná smlouva, směnka, dodavatel taky může k zajištění budoucí pohledávky požadovat 

bankovní záruku, dokumentární akreditiv, nebo může využít služeb faktoringové 

společnosti, dále může svou budoucí pohledávku pro případ, že by odběratel z nějakých 

důvodů svůj závazek nesplnil – pojistit, nebo může požadovat určitou část hodnoty 

pohledávky splatit předem.  

 

3.1.1  Smlouva 

Rozhodující předpoklad pro vznik pohledávky je uzavření kupní smlouvy. Pro případné 

vymáhání pohledávky je důležité, jaký je obsah smlouvy, jaké jsou dodací a platební 

podmínky. Při sestavování smlouvy je třeba volit jednoznačné výrazy. Jakékoliv změny a 

odchylky od smlouvy je nutné řešit písemným dodatkem se souhlasem všech zúčastněných 

stran. Většinou jde v praxi o smlouvy mezi dvěma subjekty (prodávající – kupující), ale 

často jde o více účastníků a pak je ke vzniku smlouvy nutná dohoda všech účastníků 

smlouvy. Z obsahu smlouvy musí být jasné, co je obsahem závazku, kdo a kdy je závazek 

povinen plnit a vůči komu a jaká je výše úplaty. [3] 

Přípravu a definování obsahu smlouvy je v každém případě nutno zařadit do významných 

právních rizik. Obsahu smlouvy musí být věnována maximální pozornost. Vyjednávání 

nemohou vést pouze pracovníci odborných útvarů, bez součinnosti právníka (právníků). 

Různé vzory smluv je třeba chápat pouze jako inspirativní model. Konečné znění smlouvy 

musí zredigovat právník. Z hlediska prevence rizik, spojených s kontrakty, je vhodné, aby 

firma měla ve svých interních předpisech definované standardní postupy pro uzavírání 

smluv, z nichž plyne, kdo a za co je odpovědný, jak má probíhat předkontraktakční 

jednání, apod.[9]  
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3.1.2  Smluvní pokuta 

Smluvní pokuta resp. penále  se sjednává pro případy, kdy dojde k porušení nějaké smluvní 

povinnosti, např. k pozdní úhradě pohledávky. Smluvní pokuta musí být sjednaná písemně, 

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

konkrétně, nebo alespoň stanoven způsob jejího určení (např. 0, 1 procenta nominální výše 

pohledávky). Nesjednají-li si strany smluvně jinak, platí následující ustanovení zákona: 

Smluvní strana, která porušila smluvní povinnost, je povinna platit pokutu, i když 

oprávněné straně nevznikla škoda. Jestliže však škoda skutečně vznikla, není věřitel 

oprávněn požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje 

smluvní pokuta. Smluvní strana se zaplacením pokuty nezbavuje povinnosti plnit své 

smluvní závazky. Např. odběratel se zaplacením smluvní pokuty za pozdní úhradu 

pohledávky nezbavuje tuto pohledávku uhradit. Zajišťuje-li smluvní pokuta obchodní 

závazek, je dlužník povinen zaplatit pokutu i když porušení smluvní povinnosti nezavinil, 

avšak soud může nepřiměřeně vysokou pokutu snížit až do výše škody. Zajišťuje-li 

smluvní pokuta občanskoprávní závazek (podnik - zákazník), je dlužník povinen zaplatit 

pokutu, jen když porušení povinnosti zavinil.[15] 

 

3.1.3  Záloha 

Formou zálohy bývá placena část nebo i celá hodnota smluvené ceny dodávky. Výše 

zálohy není dána žádným předpisem a závisí tedy pouze na dohodě mezi dodavatelem a 

odběratelem.[3] 

 

3.1.4  Bankovní záruka 

Bankovní záruka je druhem ručení, kde v roli ručitele vystupuje banka. Bankovní záruka 

vzniká vystavením záruční listiny bankou. Záruční listina musí mít písemnou formu a 

obsahuje prohlášení banky, že uspokojí závazek věřitele, jestliže dlužník svůj závazek 

nesplní nebo jestliže nastanou jiné podmínky. Záruční listina obsahuje rovněž údaj o 

částce, do jejíž výše se banka zavazuje ručit. Není-li v záruční listině stanoveno jinak, 
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banka zavázaná ručením nemůže vůči věřiteli uplatnit námitky, které by jinak mohl vznést 

samotný dlužník.[16] 

Termínovaná bankovní záruka dovoluje věřiteli dožadovat se plnění na bance jen před 

uplynutím doby uvedené v záruční listině. Pokud je plnění banky podmíněno předložením 

určitých dokladů mluvíme o dokumentární bankovní záruce.[16] 

 

3.1.5  Směnka  

Institut směnky je upraven zákonem č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový (dále též 

jen „zákon“). Pojem směnky však není v tomto ani v jiném zákoně definován. 

Zjednodušeně lze říci, že směnka je cenný papír obsahující bezpodmínečný písemný 

závazek (příkaz) v přesně určené formě poskytující majiteli směnky právo vyžadovat 

ve stanovené lhůtě úhradu peněžní sumy uvedené na směnce.[17] 

Obdobně jako cenné papíry, lze také směnky třídit podle různých kritérií. Ačkoli zákon 

směnečný a šekový rozlišuje pouze mezi směnkami vlastními a cizími, v praxi se lze často 

setkat také s tříděním směnek dle jejich funkce na směnky platební a směnky 

zajišťovací.[17] 

Směnka vlastní- v návaznosti na obecnou definici směnky uvedenou výše, lze směnku 

vlastní definovat jako bezpodmínečný závazek (slib) výstavce zaplatit osobě ve směnce 

uvedené v určené době a na určeném místě směnečnou sumu.[17] 

Směnka cizí- směnka cizí obsahuje bezpodmínečný příkaz třetí osobě ( směnečníkovi), 

aby osobě uvedené ve směnce, v určené době a na určeném místě zaplatila směnečnou 

sumu.[17] 

 

Náležitosti směnky 

Každá směnka musí obsahovat všechny obligatorní náležitosti stanovené zákonem. Listina, 

která neobsahuje některou z podstatných náležitostí a taková chybějící náležitost není ani v 

souladu se zákonem nahrazena jiným údajem, není platnou směnkou.[17] 
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Zákonné náležitosti směnky jsou následující: 

 označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny vyjádřené v jazyce, ve 

kterém je listina sepsána; 

 bezpodmínečný příkaz/slib zaplatit určitou peněžitou sumu; 

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

 údaj splatnosti; 

 údaj místa, kde má být placeno; 

 jméno toho, komu nebo na jehož  řad má být placeno; 

 datum a místo vystavení směnky; 

 podpis výstavce.[17] 

 

Splatnost směnky nemusí být dána určitým konkrétním datem, musí však být dostatečně 

určitá. Splatnost muže být stanovena čtyřmi způsoby: 

 na viděnou (vistasměnka), 

 na určitý čas po viděné (lhůtní vistasměnka), 

 na určitý čas po datu vystavení směnky (datosměnka), 

 na určitý konkrétní den (fixní směnka).[17] 

 Vistasměnka 

Vistasměnka se vyjadřuje např. slovy: „Za tuto směnku zaplatím při předložení .....“. 

Směnka na viděnou je splatná při předložení. Na rozdíl od směnek, u nichž je splatnost 

určena, se nepředkládá k přijetí a dlužník tak musí být stále připraven k placení směnky v 

platebním místě. Dle zákona musí být vistasměnka předložena k placení do jednoho roku 

od data vystavení, výstavce však může tuto lhůtu zkrátit nebo naopak určit lhůtu delší.[17] 
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Lhůtní vistasměnka 

Lhůtní vistasměnka se vyjadřuje např. slovy: „Za tuto směnku zaplatím pět dnů po viděné 

.....“. Její podstata spočívá v tom, že věřitel musí nejprve předložit směnku k vidování a 

teprve poté může žádat její proplacení.[17]  

Datosměnka 

Směnka splatná určitý čas po vystavení je směnka, kde je doba splatnosti stanovena na 

směnce např. slovy: „Za tuto směnku zaplatím deset dnů po vystavení ........". [17] 

Fixní směnka 

Splatnost fixní směnky je stanovena určitým konkrétním dnem, který musí být zcela 

jednoznačně určen.[17] 

 

3.1.6  Faktoring  

Faktoring spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti. Odkup 

pohledávek provádí specializovaná faktoringová společnost. Faktoringové společnosti 

odkupují pohledávky, které nejsou většinou jištěny žádným ze zajišťovacích instrumentů. 

Faktoringová smlouva se nejčastěji uzavírá na určité časové období. Jde o písemnou 

smlouvu o postoupení pohledávky. Faktor odkoupí od klienta všechny pohledávky, které 

splní podmínky faktoringové smlouvy. K postoupení pohledávky není potřebný souhlas 

dlužníka (odběratele). Výjimkou může být případ, kdy je mezi dodavatelem a odběratelem 

uzavřena dohoda, že je vyloučeno postoupení pohledávky nebo musí být postoupení 

pohledávky dovoleno jen se souhlasem odběratele.[2]  

Faktor (faktoringová společnost) se smlouvou zavazuje, že bude určitou část pohledávek 

proplácet dodavateli bez ohledu na to, zda odběratel pohledávku skutečně zaplatí. Většinou 

jde o odkup pohledávek bez tzv. zpětného postihu, kdy faktor převezme veškerá rizika za 

pohledávku. Původní věřitel (dodavatel) odpovídá za pohledávku pouze tehdy, jestliže 

poruší smluvní podmínky (nedodá zboží, dodá vadné zboží). [2] 

Faktoring dává společnostem k dispozici hotovost, kterou potřebují ke své další činnosti. 

Ty pak nemusí mít vázané finanční prostředky v pohledávkách. Faktoring se tedy stává 
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alternativním zdrojem financování.  Když dodavatel odešle zboží (provede služby), 

vystaví fakturu odběrateli, na které bývá dovětek, ze kterého vyplývá odběrateli povinnost, 

hradit pohledávku faktoringové společnosti. Kopii faktury zasílá faktoringové společnosti. 

Faktoringová společnost se stává novým věřitelem odběratele. [2] 

Faktoring může nabývat různých podob. Faktor se může omezit na financování vybraných 

pohledávek, například jen od větších společností, nemusí provádět správu pohledávek, 

nebo může jít o faktoring s takzvaným zpětným postihem (regresní), kdy faktoringová 

společnost nepřebírá riziko z nezaplacení pohledávky. V tomto případě nepomáhá řešit 

svým klientům problémy s pohledávkami, ale jen s profinancováním provozního 

kapitálu.[2] 

Výhodné je použít faktoring při exportu, neboť dodavatel nemusí být podrobně seznámen s 

podmínkami v zemi odběratele. Určitou nevýhodou je, že faktor zajišťuje pouze ty 

obchodní případy, které by zřejmě i bez něj mohly být bezproblémové.[2] 

Faktoringový poplatek činí u bezregresního faktoringu přibližně 1,4% z hodnoty 

pohledávky a úrok z poskytnutého úvěru je úročen sazbou na úrovni sazeb krátkodobých 

bankovních úvěrů. Tuzemský bezregresní faktoring (Komerční banky) zahrnuje pojištění 

pro případ nesplacení pohledávky odběratelem. V takovém případě, se při nesplacení 

pohledávky dodavatel podílí svou účastí přibližně 15% z hodnoty pohledávky. Ale 

v případě exportního faktoringu, kdy se realizuje systém dvou faktorů, zajišťuje 

faktoringová společnost v zemi odběratele rizika do výše 100%. Dodavatel se tedy svou 

účastí nepodílí. 

 

3.1.7  Forfaiting  

Forfaitingové společnosti stejně jako faktoringové společnosti odkupují od svých klientů 

pohledávky. Liší se od faktoringových společností především tím, že odkupují obvykle 

pohledávky se splatností minimálně 90 dní a provádějí odkupy i s několikaletou splatností 

(4 a více let). Dalším významným rozdílem je, že postupované pohledávky musí být 

nějakým způsobem jištěny (např. dokumentárním akreditivem, bankovní zárukou). Jestliže 

odběratel forfaitingové společnosti nezaplatí, může tato společnost vymáhat plnění na těch 

osobách, které se za kontrakt některým z instrumentů zaručily. (Většinou to bývají banky.) 
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Forfaiting se využívá zejména při dodávkách investičních celků do zahraničí a je proto 

považován za jednu z možností podpory vývozu. Výhodou je, že snižuje potřebu 

klasického úvěru a převádí měnové a kursové riziko a také riziko nedobytnosti 

postupované pohledávky na forfaitingovou společnost.[1] 

 

3.1.8  Dokumentární akreditiv 

Akreditiv je písemný závazek banky, která se podmíněně zavazuje na základě žádosti 

klienta (kupujícího – odběratele, v tomto případě je nazýván příkazcem) a na jeho účet 

zaplatit oprávněné osobě (prodávajícímu – dodavateli, jestliže tato osoba splní do určité 

doby stanovené podmínky. Těmito podmínkami je u dokumentárního akreditivu předání 

přesně stanovených dokumentů (proto akreditiv dokumentární). Tyto dokumenty jsou 

uvedeny v žádosti o otevření akreditivu (v akreditivní listině). Dodavatel musí splnit 

všechny podmínky, aby mohl akreditiv čerpat. Požadovanými dokumenty může být např.:  

 faktura, 

 doklady o přepravě zboží, popřípadě pojistka zboží, 

 doklady o přejímce zboží, 

 osvědčení o kvalitě zboží, atd. [3] 

Dokumentární akreditiv patří mezi platební a zároveň zajišťovací nástroje. Používají se 

především při obchodech se zahraničními partnery. [3] 

Veškeré podmínky a lhůty akreditivu musí být dojednány při uzavírání kupní smlouvy 

mezi obchodními partnery. Při použití akreditivu banka zastává roli prostředníka mezi 

prodávajícím a kupujícím. Na základě dohody mezi kupujícím a prodávajícím, kupující 

(příkazce akreditivu) požádá svou banku o vystavení akreditivu. Ta pak na základě ověření 

jeho bonity otevře akreditiv ve prospěch prodávajícího. Banka příkazce  oznámí buď přímo 

prodávajícímu nebo jeho bance otevření akreditivu, dobu platnosti akreditivu a akreditivní 

podmínky. Banka příkazce (kupujícího) akreditiv avizuje prodávajícímu. Ve většině 

případů je dokumentární akreditiv avizován beneficientovi prostřednictvím jeho banky. 

Prodávající odešle zboží a dokumenty předá bance (avizující bance – bance beneficienta). 
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Ta dokumenty zkontroluje a předá vystavující bance (bance příkazce), která také 

zkontroluje dokumenty a pokud odpovídají dohodnutým podmínkám, uhradí částku.[3] 

Rozlišujeme akreditivy: 

Nepotvrzené (avizované) – závazek vůči prodávajícímu má banka, která vystavila 

akreditiv (banka kupujícího – příkazce).[3] 

Potvrzené – potvrzením akreditivu vstupuje další banka do vztahu vůči prodávajícímu 

(beneficientovi) společně s bankou, která akreditiv otevřela. Většinou jde o banku, jejímž 

klientem je prodávající.[3] 

Odvolatelné – akreditiv může být kdykoliv odvolán nebo změněn a to bez souhlasu 

prodávajícího, jen z iniciativy kupujícího. Uplatňuje se velmi zřídka, protože neposkytuje 

dostatečnou záruku.[3] 

Neodvolatelné – zrušení nebo změna akreditivu může být provedena jen se souhlasem 

všech stran (beneficienta, banky a příkazce). Neodvolatelný akreditiv může být 

potvrzeným akreditivem ze strany banky beneficenta. Potvrzující banka může převzít 

závazek plnění v případě neplnění ze strany vystavující banky.[3] 

 

3.1.9  Dokumentární inkaso 

Dokumentární inkaso je opět využíváno především v zahraničním obchodě. U 

dokumentárního inkasa je vydání dokumentů odběrateli podmíněno zaplacením. Je 

výhodné především pro odběratele, neboť mu umožňuje platit až v době převzetí dokladů. 

V tomto případě je příkazcem dodavatel.[1] 

 

3.1.10  Pojištění 

Riziko nezaplacení pohledávky je využitím tohoto zajišťovacího nástroje přeneseno na 

pojišťovnu. Pojistná ochrana se vztahuje na ztráty vzniklé nezaplacením z důvodu platební 

nevůle nebo platební neschopnosti. Výše pojistného je stanovena jako procento z obratu. 

Pojišťovna pro své klienty zajišťuje, kromě úhrady pojistného plnění v případě pojistné 
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události, prověření a průběžný monitoring odběratelů v návaznosti na přidělené úvěrové 

limity a vymáhání dlužných pohledávek. [18] 

Pojištění pohledávek se u nás využívá zejména při obchodování se zahraničím, kde vedle 

rizika nezaplacení existují další v podobě teritoriálních rizik země zahraničního odběratele 

(potíže vyvolané politickými událostmi, přírodní katastrofy, ekonomické potíže státu). 

Vyplacené pojistné plnění je sníženo o spoluúčast pojištěného (dodavatele).[18] 

 

3.1.11  Zástavní právo 

Jedním ze zajišťovacích prostředků je všeobecně uznáváno také zástavní právo. Zástavní 

právo je upraveno podle ObčZ § 152 až 172. Účastníky právního vztahu jsou zástavní 

věřitel a zástavní dlužník. Dalším účastníkem může být zástavce, tj. osoba, která zastavila 

věc k zajištění dlužníkova závazku. Zástavce může být totožný s osobou dlužníka, může 

však jít o osoby odlišné. Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky tím, že v případě 

jejich řádného a včasného nesplnění je zástavní věřitel oprávněn domáhat se uspokojení 

z věci zastavené. [3] 

Pokud není pohledávka, zajištěná movitou či nemovitou věcí, řádně a včas splacena, je 

zástavní věřitel oprávněn zastavenou věc prodat ve veřejné dražbě. O zamýšleném výkonu 

zástavního práva je zástavní věřitel povinen předem informovat zástavce a dlužníka. Po 

uskutečnění prodeje je povinen zástavní věřitel bez zbytečného odkladu vydat dlužníku 

výtěžek z prodeje převyšující jeho zajištěnou pohledávku.[3] 

 

3.1.12  Kapitalizace pohledávek 

Jeden ze způsobů jak řešit platební neschopnost je kapitalizace pohledávek. Má ovšem 

smysl u tzv. druhotné platební neschopnosti a má význam jako jedno z mnoha dalších 

ozdravných opatření. Základem je dohoda mezi dlužníkem a věřitelem, že věřiteli nebudou 

závazky splaceny peněžně, ale že věřitel získá majetkovou účast v dlužnické 

společnosti.[3] 
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4.  Vlastní řešení preventivního zajištění pohledávek 

 

V praxi vznikají v dodavatelsko-odběratelských vztazích různé situace. Vzhledem k tomu 

nejde, v každé situaci použít pro preventivní zajištění pohledávek vždy stejný způsob 

použití zajišťovacích instrumentů a zajištění vůbec. Doporučuji, odpovědět si před 

samotným rozhodnutím na dvě základní otázky: 

 

1. Jak velké je riziko nesplacení pohledávky- (to znamená o jakého odběratele jde, 

zda je solventní atd.). 

2. Jak velký dopad na firmu dodavatele bude mít případná nesplacená 

pohledávka. 

 

Dále v textu jsou uvedeny některé případy. 

 

 

4.1  Solventní odběratel, nízká rizika – malá zakázka   

 

V případě, že je odběratel velice solventní partner a dodavatel na základě všech informací 

vyhodnotil, že riziko  nesplacení pohledávky je velice nízké a také finanční dopad 

v případě nesplacení pohledávky by na firmu dodavatele byl zanedbatelný - zde 

doporučuji, aby si dodavatel vystačil s kvalitně sepsanou smlouvou a smluvní pokutou. 

Není nutno, aby do dalšího zajištění investoval své peníze. 
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4.2  Solventní odběratel, nízká rizika – velká zakázka 

 

Jiný případ by však nastal, kdyby stejný odběratel projevil zájem o koupi daleko většího 

objemu výrobků, či služeb. Riziko že daný odběratel dodávku zboží neuhradí, je i v tomto 

případě nízké. Avšak finanční dopad na podnik dodavatele - v případě, že odběratel 

nezaplatí, je již  podstatně vyšší. 

Proto považuji za nutné, aby dodavatel svou pohledávku vůči odběrateli zajistil kromě 

smlouvy ještě jiným zajišťovacím instrumentem. Zde navrhuji využít pojištění. To bude 

vzhledem k nízkému riziku nezaplacení pohledávky nízké. Je však nutno počítat se 

spoluúčastí dodavatele, pokud k pojistné události dojde. To znamená přibližně 15% 

z hodnoty pohledávky. 

Dalším způsobem, jak lze kvalitně takovou pohledávku zajistit je faktoring (bezregresní).  

Při využití faktoringu, tak kromě zajištění pohledávky dodavatel získává i konkurenční 

výhodu, neboť může svému odběrateli nabídnout delší dobu splatnosti pohledávky (až 

90dní) a přitom má podstatnou část pohledávky již uhrazenou od faktoringové společnosti. 

Takto získané finanční prostředky může ihned použít. Např.: na uhrazení svých 

obchodních závazků ještě před lhůtou splatnosti,  pokud má se svými dodavateli sjednanou 

pro takový případ smlouvu o slevě – skonto. Takovým způsobem by dodavatel uhradil 

náklady spojené s faktoringem. 

Ve prospěch faktoringu hovoří i to, že dodavatel má dostatek volných finančních 

prostředků a tak si zajišťuje dostatečnou likviditu. Současná krize ukázala, že 

problémem podniků nebylo to, že by měly nedostatečně velká aktiva, ale fakt, že 

podniky neměly dostatečnou likviditu.  

Z těchto výše uvedených důvodů, doporučuji v takto popsané situaci (nebo jí podobné), 

využít faktoring, jako velmi  efektivní zajišťovací instrument, pro kvalitní, preventivní 

zajištění pohledávek. 
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4.3  Méně solventní odběratel, vyšší rizika – velká zakázka 

 

Pokud je podnik nucen, například uzavřít obchod s méně solventním odběratelem, nebo 

společnost dodavatele vyhodnotila danou zakázku jako rizikovější, je tedy zřejmé, že 

riziko nesplacení pohledávky bude podstatně vyšší. Zde už nedoporučuji sjednávat 

pojištění, neboť to by bylo výrazně vyšší s ohledem na vyšší rizika a taky nutnost podílet 

se na tomto riziku přibližně 15% z ceny pohledávky by bylo o mnoho reálnější, než 

v předchozích případech. Navíc, pokud se jedná o velmi nákladnou dodávku výrobků, 

zboží, nebo služeb, tak by to v případě nesplacení pohledávky mohlo mít na podnik 

dodavatele katastrofální důsledky. V takovém případě doporučuji, využít po dohodě 

s odběratelem, jako zajišťovací instrument bankovní záruku, nebo dokumentární 

akreditiv. Tak budou ve výhodě obě strany. Dodavatel bude mít jistotu, že jeho 

pohledávka vůči odběrateli, bude proplacena a odběratel může požadovat slevu za kvalitní 

zajištění.  

Jako další možnost v tomto případě navrhuji, rozdělit danou zakázku na několik dílčích 

zakázek. A to tak velkých, aby v případě nesplacení jedné dílčí zakázky, neměla tato 

skutečnost na dodavatele velký dopad. Navíc může dodavatel požadovat  po odběrateli 

před každou dílčí zakázkou zálohu. Dodavatel by se takto jistil, pro případ, že by chtěl 

odběratel od smlouvy odstoupit. Po každém zaplacení dílčí dodávky odběratelem, přistoupí 

dodavatel k realizaci další části zakázky.  

 

 

4.4  Nesolventní odběratel, velmi vysoká rizika  

 

Vstupovat do obchodu s odběratelem, který své závazky neplní, nebo není schopen plnit, 

nelze. Ať už se jedná o zakázku malou, nebo velkou. Zakázku, kterou dodavatel vyhodnotí, 

jako vysoce rizikovou, nelze dodávat na obchodní úvěr. V takových případech je potřeba 

požadovat platbu předem.  Snad jen ve výjimečných  případech, kdy je pro dodavatele 

tato vysoce riziková zakázka potřebná (a možná i zajímavá), doporučuji, dohodnout se 



 28 

 

s odběratelem na zaplacení zálohy ve výši nákladů spojených s vlastním výkonem a zbytek 

ceny, zahrnující náklady na odbyt a zisk, doplatí odběratel při převzetí zakázky. Navíc lze 

využít i rozložení zakázky na více dílčích. 
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5.  Závěr 

 

Hlavním cílem této práce bylo, snížit riziko vzniku nedobytných pohledávek, mít v 

podniku dostatek finančních prostředků a nedostat  podnik do stavu druhotné platební 

neschopnosti. A to pomocí preventivního zajištění pohledávek. 

V době ekonomické recese je preventivní zajištění pohledávek zvláště důležité, neboť se 

některé podniky ocitají v situaci, kdy nejsou schopny plnit své obchodní závazky. V době, 

kdy odběratelé nemají dostatek finančních prostředků a potýkají se s nedostatečnou 

likviditou.  

Jednou z prvořadých činností, kterou je podnik povinen provádět, je analyzovat aktuální 

informace o svých odběratelích a neustále monitorovat jejich situaci na trhu. Dobrá znalost 

svých obchodních partnerů je klíčovou záležitostí. Je nutné vědět, jaká je jejich platební 

morálka a zda mají dostatek finančních prostředků, aby mohli včas hradit své závazky. 

Dalším, neméně důležitým krokem, je zvolit v daný okamžik optimální zajišťovací 

prostředek (instrument), který vhodně zajistí vznikající pohledávku za odběratelem. Ten je 

vhodné zvolit  podle dvou důležitých aspektů – podle míry rizika, že zákazník (odběratel) 

svůj závazek nesplní a podle velikosti dopadu na podnik dodavatele, pokud odběratel 

nezaplatí. 

V případě, že je riziko  nesplacení pohledávky nízké a dopad na podnik dodavatele je 

v případě nezaplacení pohledávky zanedbatelný, jsem navrhl pro zajištění pohledávky 

pouze kvalitně sepsanou smlouvu a smluvní pokutu.  

Dále jsem navrhl, pro případ, kdy je riziko nezaplacení pohledávky opět nízké, ale finanční 

dopad na dodavatelskou společnost v případě nezaplacení pohledávky odběratelem příliš 

velký – pohledávku navíc pojistit. Jako další, velmi efektivní možnost, jsem v této situaci 

uvažoval využít jako zajišťovacího instrumentu – faktoring. A to vzhledem k tomu, že 

v případě využití bezregresního faktoringu, má dodavatel, nejen kvalitně zajištěnou 

pohledávku, nýbrž navíc disponuje s vyplacenými penězi od faktoringové společnosti a 

zvyšuje tak svoji likviditu a má konkurenční výhodu. 
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V případě, že by bylo riziko nezaplacení pohledávky vyšší, a finanční dopad na podnik 

dodavatele rovněž velký – zde jsem navrhl jako optimální, po dohodě s odběratelem využít 

bankovní záruku, nebo dokumentární akreditiv. Rovněž jsem ve své práci poukázal na 

možnost, rozdělit dodávku výrobků, zboží, či služeb na několik dílčích. 

Ve své práci navrhuji, aby ve chvíli kdy se některý z odběratelů stane nesolventní, nebo by 

podnik dodavatele vyhodnotil riziko nesplacení pohledávky jako velmi vysoké, aby se 

společnost dodavatele riziku  raději vyhnula a požadovala platbu předem. Ve 

výjimečných případech, jsem doporučil, využít jako zajišťovacího instrumentu, zaplacení 

zálohy ve výši nákladů spojených s  vlastním výkonem. 

V některých společnostech vznikají během hospodářské recese problémy, spojené s 

nesplácením pohledávek a následnou nedostatečnou likviditou. I jindy solventní podniky 

mají potíže se splácením svých závazků a to jen proto, že nebyli dostatečně připraveni na 

období „krize“, která nenastává velmi často, ale její dopady jsou na podniky velmi velké – 

v některých případech až s katastrofálními důsledky. Vzhledem k těmto skutečnostem 

vidím do budoucna jako nutnost, doplnit systém zajišťování (řízení) pohledávek, využitím 

zkušeností, které podnik v této těžké době hospodářské recese získal a která se po odeznění 

nemusí (a zřejmě nebude) dlouho opakovat. Tyto zkušenosti, které společnost získala, jen 

díky nepříznivým událostem pramenícím z hospodářské recese, by měla vhodným 

způsobem písemně zaznamenat a popřípadě (podle potřeby) zapracovat do pracovních 

postupů. Když se tyto velmi cenné informace (v každém podniku mohou být různé) 

vhodným způsobem zaznamenají a popřípadě zapracují do stávajícího systému řízení 

pohledávek, nebude podnik v budoucnu překvapen a bude lépe odolávat rizikům, 

plynoucích v době krize, z nesplacených pohledávek. Takto se může společnost stát silnější 

a bude připravena čelit i rizikům, které nepřicházejí do života podniku sice často, ale které 

mají na chod podniku velký význam. 
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