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1. Úvod 

Pro většinu firem je velice náročným a složitým procesem vybudování a udržení si své 

pozice na trhu. Základem úspěchu jakéhokoliv podnikatelského subjektu, ať se jedná 

o fyzickou nebo právnickou osobu, není pouze poskytování kvalitních služeb, či prodej 

výrobků. Klíčovou součástí podnikatelské činnosti také je od svých obchodních partnerů 

za své výstupy inkasovat peníze a snižovat tak své pohledávky. Nemusí se jednat pouze 

o podnikatele, pohledávky vznikají rovněž mezi občany-nepodnikateli, např. při prodeji bytu, 

auta apod., jde o právní vztah mezi prodávajícím – věřitelem na straně jedné a kupujícím – 

dlužníkem na straně druhé. 

Pro podnikatelský subjekt je optimální, pokud odběratel splní svůj závazek dle předem 

sjednaných podmínek v obchodní smlouvě, tzn. ve stanovené výši a lhůtě splatnosti. Realita je 

bohužel taková, že placení pohledávek po jejich splatnosti, či jejich neuhrazení se stává 

„národním sportem“. Existují podnikatelé, kteří vstupují do obchodního vztahu s vědomím, že 

svou platební povinnost nesplní vůbec a svým obchodním partnerům tak mohou způsobit 

velké finanční obtíže, kvůli kterým nebudou schopni dostát svým závazkům ať už ve vztahu 

k dodavatelům, zaměstnancům nebo státu apod. Takovým jednáním vlastně získávají velice 

levný a dostupný úvěr, za který by v peněžním ústavu museli platit vysoký úrok a bankovní 

poplatky, pokud by jim byl přiznán. 

Pohledávkám by podnikatelé měli věnovat značnou pozornost již při jejich vzniku, 

např. kvalitním zpracováním obchodních smluv, ve kterých budou jasně vymezeny doby 

splatnosti a sankce za jejich porušení, ověřením spolehlivosti obchodního partnera. Právní řád 

České republiky umožňuje využít nejrůznější formy zajištění pohledávek a jejich vymáhání, 

nejsou-li splněny. Tyto instituty nejsou, mnohdy z důvodu neznalosti, v praxi využívány. 

Pomocí těchto nástrojů lze účinně předejít následnému řešení problematických pohledávek 

prostřednictvím zdlouhavých soudních jednání, které věřitele stojí nemalé finanční 

prostředky. Výsledkem soudního jednání je vydání platebního rozkazu nebo rozsudku, které 

jejich pohledávku sice uznají, avšak její následné vymáhání přestavuje zaplacení dalších 

soudních poplatků a výsledkem nemusí být zaplacení pohledávky, protože se dlužník během 

řízení majetku zbavil, popř. byl nemajetný již při vzniku pohledávky. 
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V první, teoretické části diplomové práce bude vysvětlen pojem pohledávka, její 

vznik, dále budou charakterizovány hlavní zajišťovací nástroje, způsoby dosažení 

vykonatelnosti pohledávky. Závěr této části diplomové práce bude věnován oblasti výkonu 

rozhodnutí.  

Druhá části diplomové práce bude zaměřena na charakteristiku firmy Ing. Vladimír 

Chaloupecký Ch/S, řízení a správu pohledávek, stav pohledávek po splatnosti v letech 2008 – 

2010, jejich vliv na likviditu firmy. V diplomové práci budou použity metody analýzy 

a komparace. 

Cílem diplomové práce je analýza stavu pohledávek v letech 2008 – 2010, jejich vliv 

na likviditu, identifikace zjištěných nedostatků ve správě a řízení pohledávek ve firmě 

Ing. Vladimír Chaloupecký Ch/S a návrh možných řešení k zlepšení stávajícího stavu. 
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2. Základní charakteristika pohledávek 

2.1 Právní úprava 

Právní úprava pohledávek je v České republice upravena dvěma zákony, a to zákonem 

č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ObčZ) a zákonem 

č. 513/1991Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen „ObchZ“). 

Pohledávky lze rozdělit do dvou základních skupin, a to na občanskoprávní a obchodně-

právní. 

Občanskoprávní pohledávky 

Jejich vznik a existence se řídí ObčZ. V tomto právním předpisu jsou zakotveny 

majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami 

a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní 

vztahy neupravují jiné zákony
1
. Uvedené právní vztahy i pohledávky, které z nich vzniknou, 

se posuzují dle ustanovení ObčZ, což má vliv na délky promlčecích nebo záručních lhůt 

i na řadu dalších právních souvislostí
2
. 

Obchodně právní pohledávky 

Pro podnikatelskou oblast existují dvě základní zákonné normy: 

1) zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

2) zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (dále jen 

„ObchZ“) 

Vzhledem k tomu, že občanskoprávní úprava majetkových vztahů má být jednotná, 

její základ vychází z  ObčZ, ObchZ není koncipován jako zcela samostatný na ObčZ 

nezávislý kodex. ObčZ obsahuje, alespoň v základním rozsahu, úpravu použitelnou 

i v obchodní praxi, naopak ObchZ vychází z ustanovení ObčZ, které dále doplňuje 

a přizpůsobuje pro použití v podnikatelském prostředí. Z toho vyplývá, že ObčZ má funkci 

základního právního předpisu, který je společný pro soukromé právo – občanské 

i obchodní, zatímco obchodní zákoník upravuje zvláštnosti typické pro vztahy mezi 

podnikatelskými subjekty při jejich činnosti. Tento vztah ObchZ a ObčZ je vztahem zákona 

                                                 
1
 § 1 odst. 2 ObčZ [13] 

2
 VAIGERT, Dalibor, et al. Pohledávky: právní příručka věřitele. 1. vyd. Brno: Computer press, 2006. [10] 
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zvláštního a zákona obecného. Z uvedeného je zřejmá i podpůrná platnost ObčZ pro vztahy 

upravené ObchZ. 

Vztahy, které ObchZ upravuje s přihlédnutím na zvláštnosti a potřeby obchodu 

a podnikání speciálně, se řídí ustanoveními tohoto právního předpisu. Pokud nějaká 

problematika není ObchZ upravena a nelze ji dle jeho ustanovení řešit, řídí se i vztahy 

z oblasti obchodu a podnikání ObčZ a dalšími občanskoprávními předpisy.
3
 

Dle ustanovení § 261 a násl. ObchZ se mezi obchodně právní pohledávky řadí 

pohledávky vzniklé: 

 ze závazkových vztahů mezi podnikateli, jestliže při jejich vzniku je zřejmé 

s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají podnikatelské činnosti, 

 závazkové vztahy mezi státem nebo samosprávní územní jednotkou a podnikateli při 

jejich podnikatelské činnosti, jestliže se týkají zabezpečování veřejných potřeb, 

 ze vztahů specifikovaných v ustanovení § 261 odst. 3 ObchZ, 

 ze vztahů, u kterých si účastníci dle ustanovení § 262 odst. 1 písemně dohodli, že 

jejich závazkové vztahy, které nespadají pod výše uvedený výčet, se přesto řídí 

ustanovením ObchZ.
4
 

2.2 Vznik pohledávky a vymezení termínu pohledávka 

V rámci podnikání dochází k realizaci smluvních vztahů, ze kterých vyplývá nárok 

jednoho obchodního partnera požadovat po druhém určité plnění a druhé straně vzniká 

povinnost toto plnění realizovat. Poskytovatel plnění je tedy věřitelem a má nárok na odměnu, 

nejčastěji ve formě finančních prostředků, vzniká mu pohledávka. Příjemce plnění je v pozici 

dlužníka a má povinnost za toto plnění zaplatit, vzniká mu závazek. 

Pohledávky vznikají z právních úkonů, zejména ze smluv, jako důsledek vzniklé 

škody, z bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností uvedených v ObčZ.
5
 

Obsah pojmu pohledávka vyplývá především z ustanovení § 488 ObčZ, dle kterého 

je závazkovým vztahem právní vztah, z něhož věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) 

                                                 
3
 PILÁTOVÁ, Jana a Jaroslav RICHTER. Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi: praktická řešení a 

vzory, daňová a účetní problematika, vybraná související ustanovení. 2. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. [6] 
4
 VAIGERT, Dalibor, et al. Pohledávky: právní příručka věřitele. 1. vyd. Brno: Computer press, 2006. [10] 

5
 ObčZ [12] 
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od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek. Pohledávku lze tedy definovat jako 

právo věřitele požadovat na dlužníkovi splnění dluhu.
6
 

Smluvní pohledávky 

Pohledávky vznikají zejména ze smluvních vztahů. Pohledávka může být 

v konkrétním právním vztahu jednostranná, např. pohledávka z darovací smlouvy, 

nebo vícestranná, kdy např. u kupní smlouvy existuje pohledávka prodávajícího za kupujícím 

k úhradě kupní ceny a pohledávka kupujícího za prodávajícím k předání předmětu smlouvy. 

Ostatní pohledávky 

Pohledávky mohou vzniknout na základě právního předpisu, či jiné skutečnosti. Jedná 

se zejména o pohledávky státu z titulu daňových povinností, jiných poplatků, náhrady škody, 

z bezdůvodného obohacení, apod.. 

2.3 Pohledávky z hlediska účetních předpisů 

Pohledávky představují důležitou položku aktiv účetní jednotky. Řadíme je mezi 

oběžný majetek a jejich výše a rychlost úhrady má vliv na likviditu podniku.
7
 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoÚ“) 

prostřednictvím vyhlášky č. 500/2002 Sb. Ministerstva financí, kterou se provádějí některá 

ustanovení ZoÚ pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví (dále jen „prováděcí vyhláška“) stanoví způsob vedení pohledávek. Ustanovení  

§ 10 prováděcí vyhlášky vymezuje pohledávky k okamžiku sestavení účetní závěrky 

se splatností delší než jeden rok. Pohledávky se splatností kratší než jeden rok upravuje 

ustanovení § 11 této vyhlášky. 

Prováděcí vyhláška v ustanovení § 45 a v příloze č. 4 k této vyhlášce stanoví směrnou 

účtovou osnovu. Při vedení účetnictví účetní jednotka (dále jen „ÚJ“) určí v účtovém rozvrhu 

uspořádání a obsah syntetických účtů v rámci účtových tříd směrné účtové osnovy. 

Pohledávky jsou vedeny v účtové třídě 3 – zúčtovací vztahy. Vzhledem k tomu, 

že pohledávky mohou vznikat z různých titulů, je tato 3. účtová třída rozdělena do skupin: 

                                                 
6
 BAŘINOVÁ, Dagmar a Iveta VOZŇÁKOVÁ. Pohledávky – právně – daňově – účetně. 3. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. [1] 
7
 BAŘINOVÁ, Dagmar a Iveta VOZŇÁKOVÁ. Pohledávky – právně – daňově – účetně. 3. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. [1] 
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1) pohledávky z obchodního vztahů – účtová skupina 31, 

2) pohledávky vůči zaměstnancům – účtová skupina 33, 

3) pohledávky vůči finančním orgánům – účtová skupina 34 

4) pohledávky v rámci skupiny podniků, za upsaný vlastní kapitál, za společníky 

a pohledávky ze sdružení – účtová skupina 35, 

5) jiné pohledávky – účtová skupina 37, 

6) dohadné účty aktivní – účtová skupina 38. 

Ocenění pohledávek 

Tato problematika je řešena ZoÚ, prováděcí vyhláškou a Českými účetními standardy. 

ÚJ oceňují pohledávky: 

a) k okamžiku uskutečnění účetního případu, např. k okamžiku vzniku pohledávky 

nebo okamžiku nabytí pohledávky postoupením, 

b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se sestavuje účetní 

závěrka. 

Uvedené ocenění je ÚJ povinna zaznamenat v účetních knihách a následně zobrazit 

v rozvaze. 

Pohledávky při jejich vzniku oceňují ÚJ jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu 

nebo vkladem se oceňují pořizovací cenou. Součástí této pořizovací ceny je cena pořízení 

a náklady související s pořízením, např. náklady na znalecké ocenění, provize, odměny 

za právní služby apod. 

Pokud má ÚJ pohledávku, která je vyjádřena v cizí měně, musí být před jejím 

zaúčtováním převedena na českou měnu. Pro tyto případy je nutné, aby ÚJ měla vypracován 

vnitřní předpis, který stanoví, jakým kurzem se bude pohledávka přepočítávat. Dle ustanovení 

ZoÚ se může jednat o: 

 aktuální denní kurz České národní banky (dále jen “ČNB“), nebo 

 pevný kurz stanovený ÚJ ve vazbě na kurz ČNB. 

Pro tento účel lze dle Českého účetního standardu č. 001 – Účty a zásady účtování 

na účtech považovat za okamžik uskutečnění účetního případu u dodavatele: 

 den splnění dodávky, 
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 den vystavení faktury nebo obdobného dokladu.
8
 

Pohledávky lze také ocenit reálnou hodnotou. Tento způsob je upraven v § 27 ZoÚ. Jedná 

se o zvláštní režim oceňování pohledávek ke dni roční účetní závěrky. 

Reálnou hodnotu definují mezinárodní účetní standardy jako částku, za kterou 

by pohledávka mohla být prodána mezi znalými a ochotnými stranami při transakcích 

za obvyklých podmínek.
9
 

2.4 Opravné položky k pohledávkám a odpis pohledávek 

2.4.1 Opravné položky k pohledávkám 

Termín opravná položka představuje nepřímé snížení pohledávky zaúčtováním 

do nákladů a na účet Opravné položky k pohledávkám.
 10

 

Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „ZoR) upravuje, pro účely stanovení základu daně z příjmů 

právnických a fyzických osob, způsob tvorby a výši opravných položek, které lze daňově 

uznat jako náklad. Jedná se o takové opravné položky, jež jsou vytvořeny k rozvahové 

hodnotě splatných a nepromlčených pohledávek po 31. prosinci 1994 a zaúčtované v souladu 

s účetními předpisy. Rozvahovou hodnotou pohledávky se pro účely ZoR rozumí jmenovitá 

hodnota, nebo pořizovací cena pohledávky zaúčtovaná na rozvahových účtech poplatníka bez 

vlivu změny reálné hodnoty. 

Nestanoví-li ZoR výslovně jinak, opravné položky lze tvořit pouze k pohledávkám, 

o kterých při jejich vzniku ÚJ účtovala ve výnosech, a takto vzniklý příjem nebyl dle zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP) 

osvobozeným příjmem od daně z příjmů, nebo nezahrnovaným do základu daně, případně 

zahrnovaným do samostatného základu daně z příjmů nebo základu daně pro zvláštní sazbu 

daně. 

Opravné položky se netvoří k pohledávkám vzniklým z titulu cenných papírů 

a ostatních investičních nástrojů, úvěrů, půjček, ručení, záloh, plnění ve prospěch vlastního 

                                                 
8
 PILÁTOVÁ, Jana a Jaroslav RICHTER. Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi: praktická řešení a 

vzory, daňová a účetní problematika, vybraná související ustanovení. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. [6] 
9
 BAŘINOVÁ, Dagmar a Iveta VOZŇÁKOVÁ. Pohledávky – právně – daňově – účetně. 3. vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2007. [1] 
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kapitálu, úhrady ztráty společnosti, smluvních pokut a úroků z prodlení, poplatků z prodlení, 

penále a jiných sankcí ze závazkových vztahů, k pohledávkám nabytým bezúplatně 

a k souboru pohledávek. 

Pokud byla pohledávka nabyta postoupením, může postupník tvořit opravné položky 

k rozvahové hodnotě pohledávky, pokud uhradil její pořizovací cenu. 

Věřitel nesmí tvořit daňové opravné položky k pohledávkám, pokud má vůči 

dlužníkovi zároveň splatné závazky. V tomto případě musí nejdříve provést vzájemný 

zápočet. 

Poplatník je povinen v souvislosti s podáním daňového přiznání prověřit 

odůvodněnost tvorby opravných položek a jejich stav porovnat s výší, kterou si může uplatnit 

dle ustanovení ZoR. 

Opravné položky se zruší vždy: 

 ke dni ukončení podnikatelské činnosti nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, nebo 

nájmu podniku, části podniku, části podniku tvořící samostatnou organizační složku 

dle obchodního zákoníku, 

 ke dni přerušení podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, nájmu 

podniku, pokud tato činnost nebo nájem podniku nejsou zahájeny do termínu pro 

podání daňového přiznání za příslušné zdaňovací období, ve kterém došlo k přerušení. 

Opravné položky se zruší rovněž: 

 ke dni účinnosti nájemní smlouvy v případě nájmu podniku, ke dni předcházejícímu 

den zrušení stálé provozovny na území České republiky, 

 ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace, nebo 

 ke dni předcházejícímu den účinnosti rozhodnutí o prohlášení konkurzu. 

Opravné položky nelze vytvářet v době trvání likvidace nebo v průběhu insolvenčního 

řízení a v době trvání účinků prohlášení konkurzu. 

Opravné položky slouží ke krytí ztrát z odpisu pohledávek, k nimž jsou vytvořeny, 

nebo ke krytí rozdílu mezi jmenovitou hodnotou pohledávky a její pořizovací cenou 
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sjednanou při postoupení postupníkovi. Opravné položky se zruší ve stejném období, kdy 

pominuly důvody, pro které byly vytvořeny.
11

 

Tab. 2.1 Přehled daňových opravných položek podle ZoR 

ZoR Typ opravých položek Maximální výše tvorby opravných položek 

§ 8 
k pohledávkám za 
dlužníky v insolvenčním 
řízení 

až 100 % 

§ 8a 
k nepromlčeným 
pohledávkám splatným 
po 31.12.1994 

rozvahová hodnota pohledávky ≤ 
200 000,00 Kč při vzniku 

rozvahová hodnota 
pohledávky > 200 000,00 
Kč při vzniku 

až 20 % soudně vymáhané 
pohledávky až 
100 % 

pouze soudně vymáhané 
pohledávky až 100 % 

§ 8b 
k pohledávkám z titulu 
ručení za celní dluh 

až 100 % 
   

§ 8c 

k pohledávkám 
nevýznamné hodnoty, tj 
do 30 000,00 Kč 
rozvahové hodnoty při 
vzniku pohledávky 

až 100 % 

    

Zdroj: PILÁTOVÁ, Jana a Jaroslav RICHTER. Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi: praktická řešení a 

vzory, daňová a účetní problematika, vybraná související ustanovení. s. 59, 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. [6] 

2.4.2 Odpis pohledávek 

Odpis pohledávek představuje přímé snížení hodnoty pohledávky s promítnutím 

odepsané částky do nákladů. Nelze počítat s tím, že by se částečně odepsaná pohledávka 

vrátila na aktivním účtu do původní hodnoty. Jde o nevratný proces snížení hodnoty 

pohledávek. 

Účetní odpis pohledávek 

Tyto odpisy nemají daňovou účinnost. Jedná se o odpis pohledávek nad rámec ZDP. 

Odpis se provádí dle rozhodnutí ÚJ na základě vnitropodnikové směrnice. 

 

 

                                                 
11

 PILÁTOVÁ, Jana a Jaroslav RICHTER. Pohledávky a jejich řešení v podnikové praxi: praktická řešení a 

vzory, daňová a účetní problematika, vybraná související ustanovení. 1. vyd. Olomouc: ANAG, 2011. [6] 



 

 - 14 -  

Jednorázový odpis pohledávky daňově uznatelný 

Alternativy pro jednorázový odpis pohledávky proti daňově uznatelným nákladům 

jsou uvedeny v § 24 odst. 2 písm. y) ZDP. Možnost uplatnění daňově účinného jednorázového 

odpisu pohledávky je vázána na současné splnění dvou podmínek: 

 vznik pohledávky byl spojen se vznikem výnosu, jenž byl předmětem daně z příjmů 

a nebyl od této daně osvobozen, 

 k této pohledávce lze uplatňovat opravné položky dle ZoR, nebo se jedná 

o pohledávku, ke které nelze tvořit opravnou položku dle ustanovení ZoR pouze 

proto, že od její splatnosti uplynulo méně než 6 měsíců, nebo o pohledávku, ke 

které nelze tvořit opravnou položku dle ZoR pouze proto, že se jedná 

o pohledávku, jejíž jmenovitá hodnota v okamžiku vzniku je vyšší než 200.000,00 

Kč, ohledně které nebylo zahájeno rozhodčí řízení, soudní řízení nebo správní 

řízení. 

V § 24 odst. 2 písm. y) ZDP jsou taxativně vymezeny podmínky jednorázového 

odepsání celé pohledávky proti nákladovému účtu za dlužníkem: 

 u něhož soud zrušil konkurz pro nedostatek majetku a pohledávka byla poplatníkem 

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

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

 který zemřel a pohledávka nemohla být uspokojena ani vymáháním na dědicích 

dlužníka, 

 který byl právnickou osobou a zanikl bez právního nástupce a věřitel nebyl 

s původním dlužníkem spojenou osobou, 

 na jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je uplatňována veřejná dražba, 

a to na základě výsledků této dražby, 

 jehož majetek, ke kterému se daná pohledávka váže, je postižen exekucí, a to na 

základě výsledků provedení této exekuce. 

ÚJ musí odpisy pohledávek doložit průkaznými doklady: 

 usnesení soudu o zrušení konkurzu, 

 výpis z matriky zemřelých, rozhodnutí soudu o dědictví, doklady o vymáhání 

pohledávky na dědicích, 

 doklady o výmazu právnické osoby z obchodního rejstříku, 
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 doklady o výsledku veřejné dražby, 

 doklady o výsledku exekuce. 

Momentem, kdy můžeme odpis pohledávky zaúčtovat, je den nabytí právní moci výše 

uvedených dokladů.
12

 

2.5 Promlčení pohledávek 

Pohledávky existují určitou dobu, a to od svého vzniku po jejich zánik. Za zánik 

pohledávky lze zpravidla považovat její splnění. Pokud k němu nedojde, nemůže dlužník 

zůstat zavázán natrvalo. Existence pohledávky po neomezenou dobu by byla zatěžující nejen 

pro dlužníky, ale i pro soudy či jiné orgány, které by o konkrétních povinnostech měly 

rozhodovat s velkým časovým odstupem. 

Jedním z prvků stability právních vztahů je proto institut promlčení. Ten je upraven 

jak v ObčZ, tak i v ObchZ. 

Promlčení podle občanského zákoníku 

ObčZ představuje obecnou úpravu promlčení pro oblast soukromého práva. 

V důsledku obecného charakteru právní úpravy proto ObčZ vymezuje podstatu promlčení 

a jeho následky, předmět promlčení a práva, která promlčení nepodléhají, délku promlčecí 

doby v jednotlivých případech včetně stanovení jejího počátku a rovněž i případy stavění a 

přetržení promlčecí doby. 

Obecná promlčecí doba podle ObčZ je tříletá a počíná běžet ode dne, kdy právo mohlo 

být vykonáno poprvé. Bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného 

orgánu, nebo bylo-li právo dlužníkem písemně uznáno co do důvodu i výše, promlčuje se 

za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí splněno, resp. kdy k uznání došlo. 

K uznání dluhu je třeba ještě uvést, že uznání promlčeného dluhu má právní následky jen za 

předpokladu, že dlužník v době uznání o promlčení věděl.
13
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Promlčení podle obchodního zákoníku 

Předmětem promlčení jsou v ObchZ, až na malé výjimky, všechna práva z obchodních 

závazkových vztahů. Základními předpokladem je účast podnikatele alespoň na jedné straně 

právního  vztahu, a to při výkonu podnikatelské činnosti. 

Promlčení podléhají všechna práva ze závazkových vztahů s výjimkou práva 

vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. 

Obecná délka promlčecí doby dle ObchZ činí 4 roky, absolutní omezení promlčecí 

doby je deset let od doby, kdy začala poprvé běžet. Konec promlčecí doby je určen shodným 

dnem s počátkem běhu promlčecí doby. Maximální doba deseti let se uplatňuje i po přijetí 

pravomocného rozsudku, který přiznává uplatněné právo.
14

 

V této kapitole byl vymezen termín pohledávka, její vznik, právní úprava a rozdělení 

pohledávek. Dále byly vysvětleny pohledávky z hlediska zobrazení v účetnictví, tvorba 

opravných položek dle ZoR a možnosti jejich zákonného odpisu dle ZDP. Závěr této kapitoly 

byl věnován době promlčení dle ObčZ a ObchZ. 

Třetí kapitola pojednává o formách zajištění pohledávek a následném vymáhání při 

jejich nezaplacení. 
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3. Zajištění pohledávek 

Při navázání smluvního vztahu je důležité zvážit nejen stávající bonitu 

a důvěryhodnost smluvního partnera, ale pohledávky zabezpečit zřízením některého zákonem 

upraveného zajišťovacího prostředku, který zajistí „dobytnost“ pohledávky oprávněného.
15

 

Formy zajištění a vymáhání pohledávek jsou uvedeny na obr. 3.1. Jednotlivé formy 

budou popsány v dalších podkapitolách diplomové práce. 

Obr. 3.1 Schéma zajištění a vymáhání pohledávek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.1 Preventivní zajištění pohledávek 

Informace 

Informace jsou nástrojem, který firmě významným způsobem pomáhá stanovit 

optimální řešení problému nebo správné vyhodnocení vzniklé situace. Aby měly pro 

konečného uživatele potřebný přínos, musí splňovat určitá kritéria. Mezi nejdůležitější z nich 

lze zařadit: 

 včasnost, dostupnost, spolehlivost, 

 požadovaný obsah, tzn. aktuálnost, pravdivost, objektivnost, relevantnost, 

 cena a užitná hodnota, 

 legálnost. 

Informace o obchodních partnerech lze získat z vnějších a vnitřních zdrojů. Vnější lze 

rozdělit na:  

a) administrativní – lze je získat z otevřených zdrojů, jako jsou např. obchodní 

a živnostenský rejstřík (obchodní firma, právní forma, základní kapitál apod.). 

b) kreditní – slouží k analýze solventnosti obchodního partnera. Mimo údajů z účetní 

závěrky obsahují informace o dosavadní platební disciplíně, bonitě společnosti. Jejich 

získávání je poměrně náročné a nákladné. 

Důležitým vnitřním zdrojem jsou poznatky o stávající platební morálce obchodního partnera. 

Smlouva 

Obsah smlouvy, dodací a platební podmínky v ní stanovené jsou důležité při 

případném vymáhání pohledávky. Podstatnou součástí je přesná specifikace smluvních stran. 

Jakékoliv změny ve smlouvě je nutné řešit písemným dodatkem se souhlasem všech 

dotčených stran. Vhodné je prověřit osobu uzavírající smlouvu, zda je k tomuto úkonu 

oprávněna, např. v obchodním rejstříku je možno zjistit, jak je upraven způsob jednání 

za právnickou osobu osob. 
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Ze smlouvy musí být zřejmý její předmět, kdo, kdy a vůči komu je závazek povinen 

plnit, jaká je výše úplaty.
16

 

Výhrada vlastnického práva 

Ve smlouvě lze uvést tzv. doložku o výhradě vlastnictví. Její existence ve smlouvě 

bude mít vliv na skutečnost, že až do rozhodného okamžiku přechodu vlastnictví 

je vlastníkem věci prodávající, který při porušení závazků kupujícím může snadno uplatnit 

právo na vydání věci z titulu ochrany vlastnického práva. Výhradu vlastnického práva 

upravuje § 601 ObčZ a § 445 ObchZ. Podle ObčZ přechází vlastnictví při sjednání výhrady 

vždy okamžikem zaplacení kupní ceny. ObchZ kromě této možnosti připouští, aby se strany 

dohodly o přechodu vlastnictví na základě jiné skutečnosti.
17

 

Záloha 

V současnosti je využívání zálohových plateb velmi rozšířeno. Touto formou bývá 

uhrazena část, mnohdy i celá hodnota smluvené ceny dodávky. Její výše není stanovena 

žádným právním předpisem, jde o dohodu mezi dodavatelem a odběratelem. 

Pojištění pohledávek 

Při obchodování se zahraničím může nastat velké množství rizik, proto lze pohledávku 

ze zahraničního obchodu pojistit. Může se jednat o platební potíže v důsledku politických 

událostí v zemi sídla obchodního partnera, přírodní katastrofy apod. Mezi společnosti 

zajišťující tyto služby patří v ČR např. EGAP (Exportní a pojišťovací společnost, a.s.), Euler 

Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.
18

 

Zástavní právo 

Institut zástavního práva je výlučně upraven v ObčZ, a to ustanoveními §§ 152 až 172. 

Slouží k zajištění pohledávky pro případ, že tato nebude včas splněna. Pro tento případ lze 

dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Proto je zástavní právo označováno jako 

institut s funkcí jak zajišťovací, tak i uhrazovací.  
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Zástavní právo vzniká na základě písemné smlouvy mezi věřitelem 

a dlužníkem, rozhodnutím soudu o schválení dohody o vypořádání dědictví, ze zákona, na 

základě rozhodnutí soudu nebo správního úřadu. Zástavní smlouva musí obsahovat předmět 

zástavy a specifikaci pohledávky, kterou zajišťuje. 

Předmětem zástavního práva mohou být věci movité, nemovitosti, podnik nebo jiná 

věc hromadná, soubor věcí, pohledávka nebo jiné majetkové právo, pokud to jeho povaha 

připouští, byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví podle zvláštního zákona, obchodní podíl, 

cenný papír nebo předmět průmyslového vlastnictví. 

Zástavní právo k nemovitostem vzniká vkladem do katastru nemovitostí, který vede 

příslušný katastrální úřad. Pokud jsou předmětem zástavního práva nemovitosti, které se 

neevidují v katastru nemovitostí, věci hromadné, soubory věcí nebo movité věci, aniž byly 

předány zástavnímu věřiteli nebo třetí osobě, musí být zástavní smlouva sepsána formou 

notářského zápisu a tento je zaevidován v rejstříku zástav vedeným Notářskou komorou 

České republiky. 

Zástavní právo dle ustanovení § 170 ObčZ zaniká: 

a) zánikem zajištěné pohledávky, 

b) zánikem zástavy, 

c) vzdá-li se zástavní věřitel zástavního práva jednostranným písemným úkonem, 

d) uplynutím doby, na niž bylo zřízeno, 

e) složí-li zástavní dlužník nebo zástavce zástavnímu věřiteli obvyklou cenu zástavy, 

f) písemnou smlouvou uzavřenou mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem 

nebo zástavcem, 

g) v případech stanovených zvláštními právními předpisy. 

Zadržovací právo 

Podle ustanovení §§ 175 až 180 ObčZ může věřitel, který je povinen vydat cizí 

movitou věc, již má v držení, zadržet ji k zajištění své splatné pohledávky, kterou má vůči 

vlastníkovi této věci. Zadržovací právo vzniká jednostranným právním úkonem oprávněné 

osoby, která je povinna o zadržení věci a jeho důvodech bezodkladně vyrozumět dlužníka. 
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Na základě zadržovacího práva má věřitel oprávnění při výkonu soudního rozhodnutí 

na přednostní uspokojení z výtěžku zadržované věci před jinými věřiteli, a to i zástavními.
19

 

Zadržovací právo je v praxi často využíváno při opravách movitých věcí, kdy 

z důvodu nezaplacení sjednané ceny nejsou zákazníkovi vydány. 

Ručení 

Tento zajišťovací prostředek je upraven pro oblast občanskoprávních vztahů v §§ 546 

až 550 ObčZ, pro oblast obchodních vztahů v §§ 303 – 358 ObchZ. Ručení zajišťuje 

uspokojení pohledávky věřitele z majetku třetí osoby, která je odlišná od dlužníka, tj. od 

ručitele. 

Podle ObchZ se ručitelem stane ten, kdo věřiteli písemně prohlásí, že ho uspokojí, 

pokud dlužník svůj závazek nesplní. Oproti úpravě v ObčZ se jedná o jednostranný právní 

úkon. 

Věřitel je povinen bez zbytečného odkladu sdělit ručiteli na požádání výši své 

zajištěné pohledávky. Oprávnění věřitele domáhat se uspokojení po ručiteli lze pouze tehdy, 

vyzval-li písemně dlužníka k uspokojení a ten svůj závazek nesplnil. 

Ručitel, jenž splní závazek, za který ručí, nabývá vůči dlužníku práva věřitele 

a je oprávněn požadovat všechny doklady a pomůcky, které má věřitel, jež jsou potřebné k 

uplatnění nároku vůči dlužníku. 

Bankovní záruka 

Tento institut bývá využíván u stavebních prací nebo větších, či delší dobu trvajících 

zakázek. Bankovní záruka je upravena výlučně v ObchZ v §§ 313 až 322. Jedná se 

o specifický druh ručení. 

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

věřitele do výše sjednané peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže dlužník nesplní 

daný závazek. Tento závazek je ze strany banky neodvolatelný, plnění poskytuje banka vždy 

v peněžní formě. 

Příkaz k vystavení záruky dává osoba, jejíž majetek má být bankou zajištěn. Vzhledem 

k charakteru zajišťovaného závazku lze záruky rozlišit na: 
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 platební – lze ji použít k zajištění úhrady hladké platby, úvěru, leasingu atd., 

tzn, že zajišťuje splacení finančních závazků, 

 neplatební – zajišťuje plnění jiných povinností dlužníka, např. akontační, kauční 

záruka za ztracené dokumenty. 

Za poskytnutí záruky banka vyúčtuje závazkovou odměnu, která se liší dle délky 

platnosti záruky a míry rizika.
20

 

Dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů 

Jedná se o písemnou dohodu mezi věřitelem a dlužníkem. Srážky ze mzdy nesmí 

přesáhnout výši srážek při výkonu rozhodnutí. Právo na výplatu srážek nabývá věřitel 

v okamžiku předložení dohody plátci mzdy.
21

 

Smluvní pokuta 

Právní úprava je obsažena obecně v ObčZ (§§ 544 a 545), pro obchodněprávní vztahy 

je podrobněji upravena v ObchZ (§§ 302 až 302). 

Smluvní pokuta je stranami sjednávána pro případ porušení smluvní povinnosti. 

Charakter náhrady spočívá v tom, že smluvní pokuta musí být zaplacena při porušení 

sjednané povinnosti bez ohledu na to, zda škoda skutečně vznikla. Dohoda o smluvní pokutě 

musí mít vždy písemnou formu a mezi podstatné náležitosti patří určení výše smluvní pokuty 

nebo způsob jejího určení. 

Dle ustanovení § 545 ObčZ platí, že dlužník pokutu nehradí, pokud porušení 

povinností nezavinil, není-li v dohodě stanoveno jinak. Naopak ustanovení § 300 ObchZ 

výslovně stanoví, že okolnosti vylučující odpovědnost, např. překážka v plnění, která nastala 

nezávisle na vůli povinné strany, nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu. 

Nepřiměřeně vysokou pokutu může soud snížit v závislosti na hodnotě a významu 

zajišťované skutečnosti.
22
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Zajišťovací převod práva 

Ustanovení § 553 ObčZ řeší splnění závazku, které může být zajištěno převodem 

práva dlužníka ve prospěch věřitele. Smlouva o zajišťovacím převodu práva musí být písemná 

a předmětem může být pouze právo dlužníka, nikoli třetí osoby. Převedeno může být 

jakékoliv právo, které je svou podstatou převoditelné, nemusí se jednat pouze o pohledávku 

vůči třetí osobě, ale i vlastnické právo, právo spojené s cennými papíry apod. 

Do smlouvy je vhodné zakomponovat tzv. rozvazovací podmínku, která věřitele 

zavazuje, aby po splnění zajištěného závazku převedl právo zpět na dlužníka. 

Převést lze i vlastnické právo k cenným papírům, kterým se např. zajišťují půjčky 

peněz dlužníkovi. Věřitel má možnost s převedenými cennými papíry volně disponovat. 

Pokud by vznikla situace, že půjčka není věřiteli vrácena, zůstávají cenné papíry ve vlastnictví 

věřitele oceněné dle dohody částkou nesplacené půjčky
23

 

Směnka 

Podrobná úprava směnky, pravidel jejího použití a vymáhání směnečných práv je 

provedena v zákoně č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový., ve znění pozdějších předpisů. 

Jedná se o oblíbený prostředek k zajištění pohledávek pro svou jednoduchost a zaručenou 

návratnost. Směnku lze také využít jako úvěrový platební prostředek, nebo při potřebě získat 

peníze v hotovosti. 

Směnka patří mezi obchodovatelný cenný papír, který dle zákona musí splňovat 

přesně stanovené náležitosti. Podle toho, kdo směnku vystavil, se dělí na: 

 směnku vlastní – výstavce (dlužník) se zavazuje věřiteli, že mu zaplatí stanovenou 

sumu v určitý den a na určitém místě, 

 směnku cizí – výstavce dává příkaz dlužníku, aby zaplatil výstavci nebo jiné 

oprávněné osobě stanovenou sumu v určitý den a na určitém místě. 

Mezi podstatné náležitosti směnky lze zahrnout označení listiny jako směnka, 

bezpodmínečný příkaz směnečnému dlužníkovi zaplatit určitou peněžní částku, údaj 

o splatnosti směnky, místo, kde má být zaplaceno, jméno toho, na jehož řad má být zaplaceno, 

datum vystavení směnky a vlastnoruční podpis výstavce. 
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Z hlediska obchodních vztahů je použití směnky, jako zajišťovacího prostředku, 

výhodné i pro následné řízení před soudem, kdy k návrhu na vydání směnečného platebního 

rozkazu stačí soudu předložit prvopis směnky. Jedná se o tzv. zkrácené řízení 

Faktoring 

Princip faktoringu spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek (do 180 dní) před 

dobou jejich splatnosti. Touto činností se zabývají speciální faktoringové společnosti. Věřitel 

získá prostřednictvím faktoringu hotovost, kterou může dříve uplatnit pro svou další činnost 

aniž je plněno dlužníkem a nemá tak v pohledávkách vázány finanční prostředky. Tento 

právní institut lze tedy zařadit mezi alternativní zdroje financování. Cenou faktoringu je 

faktoringová provize, která činí 0,8 – 3 % z hodnoty pohledávky a tvoří ji náklady související 

se zpracováním faktoringu a riziková složka. Faktoring lze rozdělit na tuzemský a zahraniční. 

Obr. 3.2 Schéma tuzemského faktoringu 

uzavření obchodu 

  2    

        1    3    4     6       5 

 

1. dohoda o faktoringu 

2. dodávka zboží 

3. zadání pohledávky 

4. pre-funding pohledávky 

5. platba pohledávky 

6. vyrovnání pohledávky 

Zdroj: MEJSTŘÍK, Michal; et al. Základní principy bankovnictví/Basic principles of banking. 1. vyd. Praha : 

Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova v Praze, 2008. 627 s. [5] 

 

U zahraničního faktoringu, na rozdíl od tuzemského, kde do obchodního vztahu je 

zapojena pouze jedna faktoringová společnost, vstupuje u vývozce exportní a u dovozce 

importní faktor. Schéma zahraničního faktoringu je zobrazen obr. 3.3 

 

Odběratel Dodavatel 

 

Faktoringová společnost 
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Obr. 3.3 Schéma zahraničního faktoringu 

uzavření obchodu 
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6 

1. dohoda o faktoringu 

2. dodávka zboží 

3. zadání pohledávky 

4. pre-funding pohledávky 

5. platba pohledávky dovozcem 

6. platba pohledávky importním faktorem 

7. vyrovnání pohledávky 

Zdroj: MEJSTŘÍK, Michal; et al. Základní principy bankovnictví/Basic principles of banking. 1. vyd. Praha : 

Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova v Praze, 2008. 627 s. [5] 

 

Forfaiting 

Stejně jako u faktoringu jde o odkoupení pohledávek. Rozdíl je v délce splatnosti 

pohledávek, která je minimálně 90denní. Provádí se i odkoupení pohledávek s několikaletou 

splatností. Podmínkou zde je nutnost zajištění postupovaných pohledávek. 

Forfaiting se využívá především u dodávek investičních celků do zahraničí. Je 

považován za jednu z možností podpory vývozu. 

Obr. 3.4 Obvyklá struktura forfaitingové operace 

          2 

          3 

          5 

  1       7       6            4        9 

          8 

          10 

Vývozce Dovozce 

Exportní faktor Importní faktor 

Vývozce Dovozce 

Forfaiter Banka 
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1. Závazek, že pohledávky budou od exportéra odkoupeny, 

2. Obchodní kontrakt, 

3. Dodávka zboží, 

4. Garance ze strany banky, 

5. Předání dokumentů (např. konosament), 

6. Dodání dokumentů, 

7. Platba diskontem, 

8. Prezentace dokumentů pro platbu, 

9. Splatí v době splatnosti, 

10. Platba forfaiterovi. 

Zdroj: MEJSTŘÍK, Michal; et al. Základní principy bankovnictví/Basic principles of banking. 1. vyd. Praha : 

Nakladatelství Karolinum, Univerzita Karlova v Praze, 2008. 627 s. [5] 

Dokumentární akreditiv 

Dokumentární akreditiv patří mezi platební a současně zajišťovací nástroje. Je upraven 

v § 689 až § 690 ObchZ. Využívá se především při transakcích se zahraničními partnery. 

Podstata spočívá v tom, že banka na základě smlouvy o otevření akreditivu se zavazuje 

odběrateli – příkazci, k poskytnutí plnění oprávněnému věřiteli. Věřitel musí splnit určené 

podmínky, tzn. předat bance stanovené dokumenty, aby mohl čerpat akreditiv. Výhodou 

dokumentárního akreditivu je, že jeho příjemce má pohledávku za bankou 

a ne za odběratelem, což mu zabezpečuje jistotu zaplacení. Nevýhodou zde je technicky 

náročné zpracování a povinnost souhlasu zúčastněných stran při provádění případných 

změn.
24

 

Dokumentární inkaso 

Stejně jako předchozí institut, je i dokumentární inkaso využíváno hlavně 

v zahraničním obchodě. Na základě smlouvy o inkasu, jež je upravena §§ 692 až 696 ObchZ, 

banka pro věřitele – příkazce přijme peněžní prostředky od označeného odběratele oproti 

předání dokumentů. 

V podkapitole 3.1 byly ve stručnosti popsány jednotlivé možnosti věřitele, 

jak si preventivně zajistit splatnost svých pohledávek. Dále byly uvedeny formy, jak předejít 

problémům s neuhrazenými pohledávkami ještě před jejich vznikem, a rovněž při samotném 

vzniku smluvních vztahů mezi dodavatelem (věřitelem) a odběratelem (dlužníkem). 
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V následující podkapitole jsou popsány mimosoudní možnosti řešení pohledávek, které jsou 

již po splatnosti.  

3.2 Zajištění pohledávek po splatnosti mimosoudní cestou 

Inkasní kanceláře 

Při vymáhání pohledávek po splatnosti mohou firmy využít služeb inkasních 

kanceláří, a to i z důvodu, že náklady na vymáhání více pohledávek vlastními silami nelze 

v účetnictví jednotlivě specifikovat. Služby inkasní kanceláře jsou oproti tomu dokladovány 

fakturami. 

Kvalitní inkasní kancelář kromě inkasa pohledávek nabízí rovněž jejich kompletní 

správu aniž dopředu požaduje určitou výši zálohy na případné náklady a dokonce při 

neúspěšném vymáhání neúčtuje žádné dodatečné náklady. 

Uznání závazku 

Za uznání závazku, kromě písemného uznání, lze považovat i placení úroků, které 

se vztahují k pohledávce, anebo částečné plnění závazku dlužníkem. Podstata uznání závazku 

spočívá v písemném prohlášení dlužníka, v němž vyjadřuje vůli, že závazek uznává. Z uznání 

závazku musí být zřejmé o jaký závazek se jedná a kdo je věřitelem. Uznání závazku může 

také obsahovat platební kalendář. 

Notářský zápis o uznání závazku 

Notářský zápis zajišťuje uznání dluhu. Pokud dlužník závazek nesplní, 

je notářský zápis dle ustanovení § 274 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“) vykonatelným titulem, tzn. že věřitel má 

možnost navrhnout výkon rozhodnutí, či exekuce proti dlužníkovi, aniž by uplatnil žalobu 

určovací. Uznání závazku formou notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti 

poskytuje věřiteli vysokou právní jistotu. 

Zajištění pohledávky exekutorským zápisem 

Exekutorský zápis je veřejnou listinou, ve které se dlužník zaváže splácet dlužnou 

částku věřiteli a současně vydá souhlas k provedení výkonu rozhodnutí nebo exekuce pro 

případ, že by neplnil splátkový kalendář. Jedná se opětovně o právní institut, který věřiteli 
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dává možnost vyhnout se zdlouhavým soudním řízením. Přesný obsah exekutorského zápisu 

vymezuje zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a 

o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“). 

Exekutorský zápis je exekučním titulem. 

Zápočet pohledávek 

Dalším způsobem k zajištění splatnosti pohledávek je uzavření dohody o vzájemném 

vyrovnání pohledávek a závazků, tzv. zápočet. V obchodněprávních vztazích je tato 

problematika upravena v §§ 358 až 364 ObchZ, a je postavena jako speciální vůči obecné 

úpravě v ObčZ. K uznání zápočtu je třeba doložit průkaz existenci pohledávky a splnit 

podmínky ustanovení ZoÚ. U pohledávek za upsaný vlastní kapitál je bez výjimky zakázána 

kompenzace.
25

 

Postoupení pohledávek 

Zajištění pohledávek jejich postoupením je upraveno v § 554 ObčZ. Účelem tohoto 

zajišťovacího institutu je splnění jiné pohledávky prostřednictvím postoupené pohledávky, 

případně zajištění hotových peněžních prostředků, pokud je postupovaná pohledávka za 

dlužníkem dlouhodobou. Vzhledem k tomu, že nabyvatel je vystaven riziku, že se mu 

nepodaří pohledávku vymoci, bývá obvyklé, že postupitel musí počítat s určitým skontem 

z hodnoty pohledávky.
26

 

Rozhodčí řízení 

Jedná se o alternativní způsob řešení sporů v obchodních vztazích, který představuje 

zrychlení rozhodování o vzniklých pohledávkách věřitelů oproti soudním řízením. Toto řízení 

je upraveno zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRŘ). Spory jsou rozhodovány buď stálými rozhodčími 

soudy nebo před rozhodci,které si zúčastněné strany zvolí. Rozhodčí řízení vzniká na základě 

rozhodčí smlouvy sjednané před v době vzniku závazku, ve které si strany ujednají, že 

rozhodne jeden či více rozhodců nebo stálý rozhodčí soud. 

Rozhodčí řízení rozlišujeme: 
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a) ad hoc – při něm rozhoduje jedna nebo více osob, které si strany vyberou za rozhodce, 

kteří musí být nestranní a nezávislí. Počet rozhodců a jejich určení vyplývá z rozhodčí 

smlouvy. Řízení ad hoc může být velmi rizikové. Strany si musí ujednat přesně 

a podrobně způsob jmenování rozhodců, rozhodčího senátu, jejich kompetence, musí 

se dohodnou na osobě rozhodce a jeho odměně. Pokud určený rozhodce ve věci 

nečiní, strany nemají žádné možnosti jej donutit ke skončení řízení. 

b) řízení instituciální – je rozhodováno před rozhodčím soudem a probíhá podle řádu 

rozhodčího soudu, který je publikován v obchodním věstníku. Poplatky za rozhodčí 

řízení jsou taxativně právním předpisem. Stálými rozhodčími soudy v České republice 

jsou: 

 Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky, 

 Burzovní rozhodčí soud 

 Burzovní rozhodčí soud pro komoditní burzy 

Řízení je jednoinstanční a neveřejné. 

Výsledkem rozhodčího řízení je vydání rozhodčího nálezu, který je soudně 

vykonatelný doručením. Nelze proti němu uplatnit opravný prostředek, pokud se však strany 

dohodnou lze jej přezkoumat. Rozhodčí řízení může být ukončeno i usnesením, dojde-li mezi 

žalobcem a žalovaným k uzavření smíru. Výrok rozhodce má stejnou právní sílu jako 

rozsudek. Rozhodčí nález může zrušit pouze soud, a to na návrh podaný do tří měsíců od 

nabytí právní moci.
27

 

V podkapitole 3.2 jsou uvedeny možnosti, jimiž může věřitel zajistit své pohledávky 

po splatnosti mimosoudní cestou. V případě, že uvedené formy zajištění nejsou pro věřitele 

úspěšné a nedosáhl tak uhrazení pohledávky dlužníkem, je nutné uplatnit své právo pouze 

prostřednictvím soudu. Tato problematika bude řešena v podkapitole 3.3, která pojedná 

o soudním vymáhání, exekučním a insolvenčním řízení. 
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3.3 Zajištění pohledávek po splatnosti soudní cestou 

Nesplní-li dlužník řádně a včas závazek, je na straně věřitele právo činit veškeré 

právní úkony směřující k dosažení vykonatelnosti pohledávky, tzn. stavu, kdy je možno 

pohledávku vymáhat zákonnou cestou bez součinnosti, či vůle dlužníka. 

Vykonatelnost pohledávky lze docílit např. následujícími způsoby např.: 

1. získáním pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, které zavazuje dlužníka 

k plnění, 

2. sepsáním notářského nebo exekučního zápisu o uznání dluhu spolu se svolením 

dlužníka o jeho vykonatelnosti. 

Uplatnění pohledávky prostřednictvím pravomocného rozhodnutí 

Věřitel uplatní svou pohledávku u příslušného soudu podáním žaloby proti dlužníku, 

a to způsobem stanoveným OSŘ. Z podané žaloby musí být zřejmé, kterému soudu je určena, 

kdo ji podal, v jaké věci a co sleduje. Jejím obsahem musí být i specifikace účastníků, jejich 

zástupců, vylíčení rozhodujících skutečností, označení důkazů a návrh, jehož se věřitel 

domáhá (petit). Žaloba se podává v předepsaném počtu stejnopisů (dle počtu účastníků) u 

místně a věcně příslušného soudu. 

Kromě uvedeného je zásadním a rozhodujícím atributem uplatnění pohledávky 

předložení dostatečných důkazů dokládajících a potvrzujících věřitelovo tvrzení. Pokud 

věřitel důkazní břemeno „neunese“, má to za následek zamítnutí jeho žaloby a pohledávka 

není vykonatelná a nelze ji vymáhat. Jako důkazní prostředky mohou sloužit např. znalecký 

posudek, notářské nebo exekutorské zápisy apod. 

Zkrácené řízení 

V některých případech zákon umožňuje dosáhnout vykonatelné rozhodnutí v tzv. 

zkráceném řízení. V rámci těchto řízení je vydáván platební rozkaz dle ustanovení § 172 až 

174a OSŘ nebo směnečný či šekový platební rozkaz dle ustanovení § 175 OSŘ. 

Platební rozkaz 

Je-li v podané žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky, může soud 

po zahájení řízení rozhodnout vydáním platebního rozkazu. Jestliže soud, na základě 
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skutečností uvedených v žalobě, uzná, že jsou splněny podmínky pro vydání platebního 

rozkazu, může tak rozhodnout bez výslovné žádosti žalobce a slyšení žalovaného. Na vydání 

platebního rozkazu není zákonný nárok. 

Platebním rozkazem soud žalované straně uloží, aby do 15 dnů od jeho doručení 

žalobci uhradil uplatněnou pohledávku.  

Pokud žalovaný neuplatní proti platebnímu rozkazu odpor, který je řádným opravným 

prostředkem, má účinky pravomocného rozsudku a stává se vykonatelným. Na druhou stranu, 

pokud je odpor podán, platební rozkaz se ruší v plném rozsahu a soud nařídí řádné soudní 

řízení. 

Směnečný (šekový) platební rozkaz 

Směnečný (šekový) platební rozkaz vydá soud na návrh žalobce, pokud je v prvopisu 

předložena směnka nebo šek, případně další listiny nutné k uplatnění práva a není zde 

pochybnost o jejich pravosti. 

Soud ve směnečném (šekovém) platebním rozkazu žalované straně uloží povinnost 

zaplatit žalovanému požadovanou částku a náklady řízení, a to ve lhůtě 3 dnů. V téže lhůtě 

může žalovaný uplatnit námitky. Pokud byly námitky proti směnečnému (šekovému) 

platebnímu rozkazu podány včas, soud na základě nařízeného jednání v konečném rozsudku 

vysloví, zda jej ponechává v platnosti, nebo v jakém rozsahu ho zrušuje. Zde je výrazný rozdíl 

oproti platebnímu rozkazu, který je podáním odporu zrušen a v následujícím řízení se k němu 

nijak nepřihlíží. 

Vykonatelnost pohledávky lze zajistit rovněž notářským a exekučním zápisem 

se svolením k jeho vykonatelnosti, viz. podkapitola 3.2.
28

 

Výkon rozhodnutí 

Základním předpokladem pro nařízení výkonu rozhodnutí je exekuční titul, což je 

listina, kterou vydal oprávněný orgán, má předepsanou formu a ukládá ve stanovené lhůtě 

splnění určité povinnosti. Jedná se např. o rozsudky, usnesení, platební rozkazy, směnečné 

platební rozkazy, rozhodčí nálezy, notářské zápisy, platební výměry a výkazy nedoplatků 

správců daní apod. Uvedené listiny musí být mimo jiné pravomocné a vykonatelné.  
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Za pravomocné rozhodnutí se považuje takové, proti kterému již nelze podat řádný 

opravný prostředek a které bylo řádně doručeno dotčeným stranám. Právní moc 

a vykonatelnost musí na originál listiny vyznačit orgán, jenž ji vydal.
29

 

V této části diplomové práce týkající se výkonu rozhodnutí bude věřitel označován 

jako oprávněný a dlužník jako povinný. 

Obr. 3.5 Vykonatelná rozhodnutí soudu 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

3.3.1 Výkon rozhodnutí podle OSŘ 

Oprávněný může, ještě před podáním návrhu na výkon rozhodnutí nebo při jeho 

podání, požádat soud o předvolání povinného, který jej vyzve k dobrovolnému splnění 

povinností uložených mu rozhodnutím, dále ke sdělení plátce mzdy, bankovních účtů. 

Na odpověď má lhůtu jednoho týdne. Nesplní-li tuto povinnost může mu soud uložit 

pořádkovou pokutu až do výše 50.000,00 Kč.  

Dle ustanovení § 260a OSŘ může věřitel, který má rozhodnutím přiznanou peněžitou 

pohledávku, před podáním návrhu na výkon rozhodnutí soudu navrhnout, aby předvolal 

povinného a vyzval ho k prohlášení o majetku. Soud návrhu na prohlášení majetku vyhoví 

pouze tehdy, pokud oprávněný připojí k návrhu listiny, které budou osvědčovat, 

že pohledávka nemohla být uspokojena ani pomocí zjištění údajů soudem. Dále musí 

předložit stejnopis rozhodnutí s doložkou vykonatelnosti nebo jiné listiny potřebné k nařízení 

výkonu rozhodnutí. V prohlášení o majetku musí povinný uvést plátce mzdy, bankovní účty, 

své dlužníky, osoby, vůči nimž má majetková práva nebo majetkové hodnoty, movité věci, 

vkladní knížky, cenné papíry, nemovitosti, podnik povinného. 
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Právní úkony učiněné povinným, týkající se jeho majetku, které jím byly učiněny 

po doručení prohlášení o majetku, jsou vůči oprávněnému neúčinné. 

V návrhu na výkon rozhodnutí musí oprávněný uvést, mimo obecné náležitosti, 

i způsob výkonu rozhodnutí. K návrhu musí připojit stejnopis rozhodnutí s doložkou 

vykonatelnosti. 

Výkon rozhodnutí může být proveden: 

a) srážkami ze mzdy, 

b) přikázáním pohledávky 

c) prodejem movitých věcí a nemovitostí 

d) zřízením soudcovského zástavního práva 

e) prodejem podniku 

Srážky ze mzdy 

V návrhu na výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy musí oprávněný označit plátce mzdy 

dlužníka. Srážky ze mzdy jsou upraveny v § 276 a násl. OSŘ. OSŘ neupravuje definici mzdy, 

proto se pro účely exekuce za mzdu považují nejen odměny za práci dle ustanovení § 111 

zákoníku práce, ale i jiné odměny za provedenou práci, které se svou povahou mzdě podobají, 

i když jsou označovány jiným termínem. Výčet příjmů, které lze takto vymáhat 

je uveden v § 299 OSŘ, a jsou jimi např. důchody, nemocenské dávky, stipendia, podpora 

v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, atd.  

Z povahy výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy vyplývá, že povinným zde bude vždy 

jen fyzická osoba. Plátcem mzdy, který je účastníkem výkonu rozhodnutí pak již může být jak 

osoba právnická, ale i osoba fyzická. Srážky ze mzdy provádí plátce mzdy z čisté mzdy 

povinného, která se poté zaokrouhlí směrem dolů na částku dělitelnou třemi. Z takto upravené 

čisté mzdy lze provádět srážky avšak pouze do výše jedné třetiny, protože pohledávky 

z obchodního styku nepatří mezi přednostní pohledávky, těmi jsou např. výživné, nebo 

pohledávky daní a poplatků. 

Vzhledem k omezené výši srážek a dalším případným závazkům povinného může 

uspokojení pohledávky trvat delší dobu.  

Podle ustanovení § 281 OSŘ je nepřípustné provádět srážky ze mzdy ve větším 

rozsahu než stanoví zákon, a to i pro případ, že s tím povinný souhlasí. Na druhou stranu 
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to neznamená, že by na základě dohody mezi povinným a oprávněným nemohly být srážky 

nižší, než stanoví zákon. Pravidla pro tento postup stanoví § 287 OSŘ.
30

 

Přikázání pohledávky 

Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky lze rozdělit na dva způsoby a to: 

a) přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu, 

b) přikázání jiné peněžité pohledávky. 

c) postižení jiných majetkových práv 

Ad a) přikázání pohledávky z účtu u peněžního ústavu  

Dle OSŘ ohledně pohledávky povinného lze výkon rozhodnutí provést přikázáním 

pohledávky z běžného účtu, vkladového účtu nebo jiného účtu vedeného 

v jakékoliv měně u peněžního ústavu působícího v tuzemsku, nestanoví-li zákon jinak. Tento 

způsob nelze použít v případě vkladů na vkladních knížkách a vkladních listech nebo při 

jiných formách vkladů
31

 

Usnesení o nařízení výkonu soud doručí oprávněnému, povinnému a peněžnímu 

ústavu. Peněžnímu ústavu musí soud doručit usnesení dříve než povinnému. 

Od okamžiku data doručení usnesení nesmí peněžní ústav z účtu povinného až do výše 

vymáhané pohledávky a jejího příslušenství vyplácet peněžní prostředky, provádět na ně 

započtení a ani jinak s nimi nakládat. Zároveň povinný ztrácí právo vybrat peněžní prostředky 

z účtu, použít je k platbám nebo s nimi jinak nakládat, a to do výše vymáhané pohledávky 

včetně jejího příslušenství, s výjimkou prostředků určených na výplatu mezd, náhrad mezd 

a dalších plnění, jež nahrazují odměnu za práci a jsou splatné ve výplatním termínu, který 

nejblíže následuje po dni doručení usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí. Tento postup však 

se již netýká prostředků určených na výplaty v dalších výplatních termínech. Potřebné údaje, 

písemným prohlášením s úředně ověřeným podpisem, předloží povinný bance. Banka 

o provedení výplaty peněžních prostředků vyrozumí soud.  

Zákazy vyplývající z ustanovení § 304 odst. 1 a 3 OSŘ, jak výše uvedeno,  

se nevztahují k peněžním prostředkům na účtech do výše dvojnásobku životního minima 

jednotlivce podle ustanovení zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu,  

ve znění pozdějších předpisů. Má-li povinný u peněžního ústavu zřízeno více účtů, uplatní 
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se uvedený postup pouze u jednoho z těchto účtů. I tuto výplatu peněžních prostředků oznámí 

peněžní ústav soudu, jenž nařídil výkon rozhodnutí.
32

 

O skutečnosti, že nařízení výkonu rozhodnutí nabylo právní moci vyrozumí soud 

peněžní ústav a oprávněného. Ve dni, který následuje po doručení vyrozumění o nabytí právní 

moci peněžní ústav provede výkon rozhodnutí. Výkon rozhodnutí zaniká zaplacením 

pohledávky oprávněnému. 

Ad b) přikázání jiných peněžitých pohledávek 

V rámci výkonu rozhodnutí lze postihnout také pohledávky povinného, které má 

za svými dlužníky, ti se pak vůči oprávněnému dostávají do pozice poddlužníka. Předmětem 

exekuce je pohledávka, která vyplývá ze smlouvy nebo jiné právní skutečnosti. Důležité není, 

zda vymáhaná pohledávka byla anebo teprve bude splatná, podstatné je, aby existovala. 

V nařízení výkonu rozhodnutí musí být uveden důvod pohledávky. V případě, 

že povinný má za dlužníkem více pohledávek z jednoho právního důvodu, je třeba 

pohledávku přesně specifikovat. Proti nařízení výkonu rozhodnutí se povinný a oprávněný 

může odvolat, poddlužník tuto možnost nemá. V nařízení výkonu rozhodnutí přikázáním jiné 

pohledávky soud zakáže povinnému, aby jakkoliv nakládal se svou pohledávkou, 

poddlužníkovi zakáže, aby povinnému pohledávku vyplatil. Nařízení výkonu rozhodnutí 

se doručuje oprávněnému, povinnému a poddlužníkovi, přičemž povinnému nesmí být 

doručeno dříve než poddlužníkovi. 

Výši postižení pohledávek fyzických osob, které jsou podnikateli, vzniklé při jejich 

podnikatelské činnosti upravuje ustanovení § 318 OSŘ a to tak, že podléhají výkonu 

rozhodnutí dvěma pětinami. Jedná-li se však o přednostní pohledávku, mezi které patří  

m.j. i pohledávky daňové, podléhá třemi pětinami. Výčet přednostních pohledávek upravuje  

§ 279 odst. 2 OSŘ. 

Jakmile soud vyrozumí poddlužníka o nabytí právní moci usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí, vyplatí oprávněnému pohledávku v rozsahu, v jakém byla nařízena.
33

 

Ad c) postižení jiných majetkových práv 
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Předmětem této formy vymáhání jsou práva, která mají majetkovou hodnotu, nejsou 

spojena s osobou povinného, jsou převoditelná na jiného a mohou se peněžité pohledávce 

zdánlivě podobat. Jedná se zejména o práva spojená s obchodními podíly povinného 

v obchodních společnostech, družstvech nebo podílu na likvidačním zůstatku. 

Provedení výkonu rozhodnutí se řídí povahou postiženého práva s přiměřeným 

použitím ustanovení o výkonu rozhodnutí přikázáním jiných peněžitých pohledávek, 

popřípadě i jiných ustanovení, uvedených v § 320 odst. 2 OSŘ. 

Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí 

Výkon rozhodnutí prodejem movitých věcí soud nařídí na základě návrhu 

oprávněného, v kterém výslovně určí věci, které mají být prodány, popř. i bez jejich 

konkretizace. Podle OSŘ jsou z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí vyloučeny věci 

ve vlastnictví povinného, které nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých 

nebo své rodiny, k plnění pracovních úkolů, podnikání nebo věcí, jejichž prodej by byl 

v rozporu s morálními pravidly. Pokud je povinný podnikatelem, nemůže soud postihnout 

věci, které nezbytně nutně potřebuje pro výkon svého povolání. Toto pravidlo neplatí vázne-li 

na těchto věcech zástavní právo.
34

 

Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí soud doručí 

povinnému až při provádění výkonu, pokud není zastižen, následně se mu usnesení o nařízení 

výkonu rozhodnutí doručí spolu se soupisem věcí, které byly sepsány. Soupisu věcí má 

povinný právo být přítomen. 

Po nabytí právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí soud prostřednictvím 

soudního znalce, nebo úředně stanoví cenu zabavených movitých věcí, ty se poté prodají 

v dražbě. Konání dražby soud oznámí povinnému, manželu povinného, oprávněnému 

a orgánu obce, v jehož obvodu bude dražba konána a v jejímž obvodu má povinný své 

bydliště. Nejnižší podání při dražbě movitých věcí činí jednu třetinu odhadní ceny nebo ceny 

úředně stanovené. Dražby se může zúčastnit a zároveň i dražit oprávněný, naopak povinný, 

manžel povinného, soudci a zaměstnanci soudů dražit nesmí. Dražba končí, jakmile dosažený 

výtěžek stačí k uspokojení všech oprávněných a nákladů soudu spojených s dražbou.  
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Pokud se nenajde při dražbě žádný zájemce o nabízené věci, nařídí osud opětovnou 

dražbu.
35

 

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí 

Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí může být nařízen v případě, že oprávněný 

označí nemovitost, jejíž prodej navrhuje a doloží příslušnými listinami vydanými nebo 

ověřenými státními orgány nebo listinami notáře, že povinný tuto nemovitost vlastní. 

Na základě podaného návrhu na výkon rozhodnutí soud vyrozumí příslušný katastrální úřad 

k zápisu poznámky. V případě, že je u soudu podán návrh dalšího oprávněného na nařízení 

výkonu rozhodnutí stejné nemovitosti a soud ještě pravomocně nerozhodl o nařízení výkonu 

rozhodnutí, bere se jako přistoupení k řízení, a to ode dne podání návrhu. 

Usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem nemovitostí soud doručí 

i příslušnému katastrálnímu úřadu, který na listu vlastnictví zaznamená omezení vlastnického 

práva. Usnesením má povinný mimo jiné zakázáno nemovitost převést, či ji zatížit. 

Jakmile je usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí v právní moci, ustanoví soud znalce, 

který nemovitost s jejím příslušenstvím ocení, rovněž ocení jednotlivá práva a závady 

s ní spojená. Na základě znaleckého posudku soud vydá usnesení o ceně nemovitosti 

a po právní moci tohoto usnesení nařídí dražbu. Nejnižším podáním jsou dvě třetiny odhadní 

ceny, soud může dále stanovit dražební jistotu, ta však nesmí převýšit tři čtvrtiny nejvyššího 

podání. Příklep v dražbě se udělí tomu, kdo učinil nejvyšší podání a splnil další podmínky 

stanovené zákonem. Následující den po vydání usnesení o příklepu si vydražitel může 

nemovitost s příslušenstvím převzít. Vlastníkem se vydražitel stává až nabytím právní moci 

usnesení o příklepu a zaplacením nejvyššího podání.
36

 

Poté dle ustanovení § 337 a násl. OSŘ soud nařídí jednání o rozvrhu rozdělované 

podstaty. 

Zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech 

Na základě rozhodnutí nebo jiného exekučního titulu, kterými se ukládá zaplacení 

peněžité částky může být výkon rozhodnutí nařízen rovněž tím, že pro pohledávku 

oprávněného soud zřídí soudcovské zástavní právo. Výsledkem výkonu rozhodnutí zřízením 
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soudcovského zástavního práva není zánik vymáhané pohledávky, ale jeho zajištění.
37

 

Oprávněný tak získává možnost uspokojení pohledávky ze zástavy na nemovitostech, kdy na 

ni bude pohlíženo jako na pohledávku přednostní. 

Pro pořadí soudcovského zástavního práva k nemovitosti je rozhodující den, v němž 

k soudu došel návrh na jeho zřízení. 

Výkon rozhodnutí prodejem podniku 

Podnik představuje souhrn hmotných a nehmotných věcí, tak i práv a jiných 

majetkových hodnot patřících podnikateli  a slouží k provozování podniku.
38

 

Výkon rozhodnutí může být nařízen, pokud oprávněný v návrhu označí podnik, jehož 

prodej navrhuje a doloží, že je majetkem povinného. Soud v usnesení o nařízení výkonu 

rozhodnutí ustanoví správce podniku a povinnému zakáže převést podnik nebo jeho část, věci, 

práva a jiné majetkové hodnoty na někoho jiného bez souhlasu správce. Správcem podniku je 

osoba zapsaná podle zvláštních předpisů v seznamu insolvenčních správců. Pokud je součástí 

podniku nemovitost, vyrozumí o tom správce podniku neprodleně příslušný katastrální úřad. 

Právní úkony povinného učiněné bez souhlasu správce jsou neplatné. 

Jakmile usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podniku je v právní moci, 

uloží soud správci podniku, aby provedl ocenění podniku a podal o tom soudu zprávu. 

Na základě této zprávy soud usnesením určí cenu práv a jiných majetkových hodnot podniku, 

výši peněžních prostředků, cenu všech závazků a zjištěnou cenu podniku. 

Poté soud nařídí dražební vyhláškou dražební jednání. Po udělení příklepu a zaplacení 

nejvyššího podání soud nařídí jednání o rozvrhu rozdělované podstaty. Na vydražitele 

přechází mimo jiné také závazky patřící k vydraženému podniku, pokud nebyly uspokojeny 

při rozvrhu, a to včetně jejich zajištění. 

3.3.2 Výkon rozhodnutí prostřednictvím soudního exekutora 

Kromě výkonu rozhodnutí realizovaných soudy, lze pohledávky vymáhat 

prostřednictvím soudních exekutorů. Jejich činnost je zakotvena v zákonu č. 120/2001 Sb., 

o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, 
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ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“). Dohled nad činností exekutora 

vykonává ministerstvo spravedlnosti a orgánem samosprávy je Exekutorská komora České 

republiky. 

Mezi hlavní výhody exekuce prostřednictvím soudního exekutora je rychlost řízení, 

a to i proto, že exekutor je na výsledku exekuce hmotně zainteresován, exekutor si sám volí 

způsob exekuce a sám shromažďuje informace a skutečnosti k jejímu provedení. 

Exekuční řízení se zahajuje na základě návrhu,který se podává přímo exekutorovi, 

ten jej ve lhůtě 15 dnů postoupí příslušnému exekučnímu soudu a k návrhu připojí svou 

žádost o pověření. Exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy exekutorovi byl doručen návrh. 

Po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmí povinný nakládat se svým majetkem, 

včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní 

činnosti, uspokojování základních životních potřeb, udržování a správy majetku. Právní úkon, 

kterým porušil povinný tuto povinnost , je neplatný. 

Exekuční příkaz má účinky nařízení výkonu rozhodnutí podle OSŘ a není proti němu 

možný žádný opravný prostředek. Exekuci, kterou se ukládá zaplacení peněžité částky lze 

provést srážkami ze mzdy a jiných příjmů, přikázáním pohledávky, prodejem movitých věcí 

a nemovitostí nebo prodejem podniku. Pokud se jedná o prodej zástavy, pro zajištěnou 

pohledávku může provést exekuci prodejem zastavených věcí a nemovitostí. Pro jednotlivé 

způsoby výkonu rozhodnutí se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ, která stanoví pravidla 

pro tyto způsoby výkonu rozhodnutí.
39

 

3.3.3 Insolvenční řízení 

Insolvenční řízení je řízení vedené dle ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ), před 

insolvenčním soudem, jehož předmětem je úpadek, nebo hrozící úpadek dlužníka a způsoby 

jeho řešení. Tento zákon je platný od 1.1.2008. Současná právní úprava umožňuje nejenom 

řešení úpadku, který již nastal, ale i úpadku hrozícího a umožňuje více způsoby vypořádat 

majetkové vztahy k osobám, jež jsou dotčeny úpadkem dlužníka. 

Insolvenční řízení zahajuje insolvenční soud pouze na návrh, který může podat dlužník 

nebo jeho věřitel. Pokud se jedná o hrozící úpadek, právo podat návrh zahájení řízení má 

pouze dlužník. Termín úpadek je upraven v § 3 IZ, který jej definuje tak, že dlužník má více 
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věřitelů, má peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky není 

schopen plnit. Dlužník, který je právnickou a fyzickou osobou, která je podnikatelem, 

je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde v případě, má-li dlužník více věřitelů 

a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. O hrozícím úpadku lze hovořit tehdy, 

kdy lze předpokládat, že dlužník nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část svých 

peněžních závazků. 

Zahájení insolvenčního řízení zahajuje insolvenční soud vyhláškou, kterou zveřejní 

v insolvenčním rejstříku, a to do dvou hodin od podání návrhu. Spravuje jej ministerstvo 

spravedlnosti ČR a je veřejně přístupný. Tato úvodní fáze řízení je společná pro všechny 

způsoby řešení úpadku. Věřitelé již v této fázi mohou podávat své přihlášky do insolvenčního 

řízení. Po zahájení insolvenčního řízení lze výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala 

majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, 

nařídit, nelze jej však provést. 

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud jmenuje insolvenčního správce a dále stanoví 

lhůty pro přihlášení pohledávek, termíny schůze věřitelů a přezkumného jednání. Lhůta 

pro přihlášení pohledávek stanovená rozhodnutím nesmí být kratší 30 dnů a delší než 

2 měsíce. Pokud je s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení  činí 

tato lhůta 30 dní. 

Způsoby řešení úpadku taxativně vymezuje ustanovení § 4 IZ: 

 Konkurz, 

 Reorganizace, 

 Oddlužení, 

 Zvláštní způsoby řešení úpadku, které tento zákon stanoví pro určité subjekty 

nebo určité druhy případů. 

Dlužník, jenž je podnikatelem, může do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, pokud návrh 

podal věřitel, tak do 15 dnů od jeho doručení insolvenčním soudem, navrhnout insolvenčnímu 

soudu vyhlášení moratoria. Soud má v tomto případě na rozhodnutí velice krátkou dobu, a to 

do konce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy návrh byl doručen. Moratorium 

může trvat nejdéle 3 měsíce, na návrh dlužníka a se souhlasem věřitelů lze tuto lhůtu 

prodloužit o 30 dní. Po dobu trvání moratoria nelze vydat rozhodnutí o úpadku. Hlavním 
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cílem moratoria je umožnění dlužníku uhradit své neuhrazené závazky před nastáním úpadku, 

věřitelům však mohou moratorium na návrh zrušit.
40

 

Teoretická část diplomové práce pojednává o vzniku pohledávek a jejich právní 

úpravě, vykazování v účetnictví firmy dle ustanovení ZoÚ, tvorbě opravných položek a 

odpisu pohledávek dle ustanovení ZoR a ZDP. Jsou zde uvedeny promlčecí lhůty obchodně 

právních a občanskoprávních pohledávek dle ObchZ a ObčZ. Dále jsou ve stručnosti popsány 

jednotlivé možnosti věřitele jak si preventivně zajistit splatnost svých pohledávek. Uvádím 

formy, jak předejít problémům s neuhrazenými pohledávkami ještě před jejich vznikem a 

rovněž při samotném vzniku smluvních vztahů mezi dodavatelem (věřitelem) a odběratelem 

(dlužníkem). V případě, že uvedené formy zajištění nejsou pro věřitele úspěšné a nedosáhl tak 

uhrazení pohledávky dlužníkem, je nutné uplatnit své právo pouze prostřednictvím soudu. 

Je pouze na zvážení věřitele, jakou formu zajištění při uzavírání obchodních smluv 

zvolí. Volbou vhodného zajišťovacího prostředku si věřitel může zajistit výhodné postavení 

při případném vymáhání neuhrazených pohledávek prostřednictvím soudu nebo soudního 

exekutora. 
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4. Analýza stavu pohledávek po splatnosti ve firmě a návrh řešení 

4.1 Charakteristika firmy 

Název firmy: Ing. Vladimír Chaloupecký CH/S 

Právní forma: fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění 

Předmět podnikání:  

- Velkoobchod a maloobchod, 

- Sklenářské práce, rámování a paspartování, 

- Zprostředkování obchodu a služeb, 

- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce, 

- Pronájem nebytových prostor. 

Firma vede účetnictví, výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou zpracovány ve 

zjednodušeném rozsahu. 

4.2 Historie firmy 

Firma Ing. Vladimír Chaloupecký CH/S (dále jen „firma“) byla založena 19.2.1992 

v Ostravě  a podniká jako fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku. Základní činností 

firmy je zejména výroba, jejímž těžištěm je zakázkové rámování, výroba rámků pro dekorační 

obrazy a výroba fotorámků, dále je to velkoobchodní činnost, nákup a prodej obrazových lišt 

a rámů a pronájem nebytových prostor. Zhruba do r. 1997 měla firma působnost v oblasti 

Severní a Jižní Moravy, kam dodávala dekorační obrazy, rámy a fotorámky do sítě prodejen 

FOTOLAB a obchodních center BAUHAUS Brno a Ostrava. Tímto sortimentem zboží 

zásobovala obchodní domy TESCO Praha, Brno Liberec, Plzeň, Hradec Králové a Pardubice. 

V letech 1992 – 1997 měla zřízeny vlastní prodejny v Obchodním domě LASO v Ostravě 

a Krnově, v obchodním domě Breda v Opavě. V současné době působí již pouze v oblasti 

Severní Moravy. Spolupráce s obchodními centry a FOTOLABEM byla ukončena. V r. 1997 

ukončila firma z ekonomických důvodů i provoz vlastních prodejen. Výrobní činnost 

probíhala na počátku v provozovně v Ostravě-Hrušově, později v Moravské Ostravě 

a Přívoze. Poněvadž pro další rozvoj firmy byly současné prostory naprosto nedostatečné, 

zakoupila v r. 1997 objekt bývalé sportovní haly „Metalurg“ v Ostravě – Zábřehu, kde dosud 

probíhá výroba i prodej. Nákup objektu byl financován částečně z vlastních zdrojů a částečně 
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bankovním úvěrem. Část objektu a přilehlých prostor jsou pronajímány firmě DIPRO trade 

s.r.o. a provozovně autobazaru Auta NEJ s.r.o. 

Firma má přímou vazbu na největšího výrobce sortimentu obrazových lišt a rámů 

v České republice firmu Lira, obrazové lišty a rámy, a.s. se sídlem v Českém Krumlově. Mezi 

další významné dodavatele patří firma AGC Olomouc, člen AGC Group a slovenská firma 

FALC, s.r.o. se sídlem v Topolčanech 

Z významných odběratelů a zákazníků firmy lze jmenovat: 

- VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. – firma je pravidelným zákazníkem 

od r. 2003, 

- Clarion Congress Hotel v Ostravě – Vítkovicích, 

- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 

- Ostravská univerzita – Fakulta umění, 

- Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

4.3 Organizační struktura 

Obr. 4.1 Organizační struktura firmy 

 
Zdroj: Vlastní zpracování 

4.4 Zaměstnanci firmy 

Na začátku podnikatelské činnosti v r. 1992 byli ve firmě zaměstnáni 3 pracovníci. 

V následujících letech, kdy se firma rozšiřovala a zřizovala prodejny, byl maximální počet 
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prodejny a firma zahájila činnost v nově zakoupeném objektu. Od té doby firma zaměstnává 

4 zaměstnance. Vývoj počtu zaměstnanců od zahájení podnikání do r. 2012 ilustruje graf 4.1. 

Graf 4.1 Vývoj počtu zaměstnanců v letech 1992 - 2012 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

4.5 SWOT analýza firmy Ing. Vladimír Chaloupecký Ch/S 

Silné stránky 

- zavedená firma se stabilní pozicí na trhu od r. 1992, 

- minimální fluktuace zaměstnanců, 

- silné postavení v oblasti Severní Moravy a Slezska, 

- spokojení zákazníci, 

- kvalitní dodavatelé, 

- poskytování kompletních a kvalifikovaných služeb zákazníkům 

- vlastní sklad 

- dobře situovaná provozovna firmy 

Slabé stránky 

- nedostatečná propagace 

- slabá úroveň zpracování webových stránek 

- absence zaměstnaneckých benefitů 

- jedná se o službu zbytnou 
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Příležitosti 

- zkvalitnění marketingu, 

- sledování trendů v dané oblasti (pravidelná návštěva veletrhu SACA v italské Bologni), 

- zvyšování kvality služeb 

Ohrožení 

- úbytek zákazníků z důvodů globální finanční krize 

- vývoj ceny dřeva na světových trzích – 2/3 rámů se vyrábí z exotických dřevin z oblasti 

Malajsie a Amazonie 

4.6 Vznik pohledávek ve firmě a formy jejich zajištění 

Struktura pohledávek ve firmě je tvořena pohledávkami z obchodního styku, 

tzn. výroby, poskytování služeb a pronájmu nebytových prostor.  

Pohledávky ve firmě jsou členěny na dlouhodobé, se splatností delší než jeden rok 

a krátkodobé, jejichž splatnost je do jednoho roku. Ve sledovaném období let 2008 – 2010 

byly v účetnictví firmy vykazovány pouze pohledávky krátkodobé. Veškeré vykazované 

pohledávky, tudíž i pohledávky po splatnosti, pocházejí z podnikatelské činnosti vykonávané 

na území České republiky. 

Práce jsou prováděny na základě objednávek zákazníků, firma pro jednotlivé zakázky 

neuzavírá žádné další písemné smlouvy. Firma vystavuje faktury se splatností obecně 15 až 

30 dní. Ale např. pro firmu VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. se sice na fakturách 

uvádí 30denní doba splatnosti, avšak uvedená lhůta je firmou akceptována až od následujícího 

měsíce od doručení faktury, tudíž skutečná splatnost může v tomto případě být až 60denní. 

4.7 Způsoby zajištění pohledávek ve firmě 

Ve firmě jsou v praxi využívány následující formy zajištění pohledávek: 

Záloha 

Tento druh zajišťovacího prostředku není upraven žádným právním předpisem, jde 

tedy pouze o dohodu mezi odběratelem a dodavatelem. U nových a neznámých zákazníků při 

objemu zakázky nad 20.000,00 Kč bývá požadována záloha ve výši až 50% z ceny zakázky. 
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Dlouhodobí klienti neplatí žádné zálohy. Mnohdy slouží místo zálohy přijatý předmět od 

odběratele, který je předmětem úpravy. 

U příjmů z pronájmu inkasuje firma zálohy za odběr elektrické energie, plynu, 

vodného a stočného apod. 

Pokud je předmětem zakázky výroba rámů na cenné obrazy či jiná umělecká díla, 

včetně jejich následné instalace, neinkasuje firma od zákazníka zálohu. Jako jistina zde slouží 

předmětné umělecké dílo, jehož hodnota je mnohem vyšší než celková hodnota prováděných 

prací. 

Uznání závazku 

Firma vždy jednou za čtvrtletí v součinnosti s firmou ABC.TAXES, s. r. o., která mu 

zpracovává účetní agendu, provádí kontrolu neuhrazených faktur. Pokud zjistí existenci 

faktur, které jsou po splatnosti 30 – 60 dnů, kontaktuje dlužníka telefonicky. Když na základě 

telefonického upozornění dlužník fakturovanou částku neuhradí, zasílá písemné upozornění 

ve kterém žádá o odsouhlasení dlužné částky, popř. nabízí jiné možnosti úhrady. 

4.8 Způsoby vymáhání pohledávek po splatnosti ve firmě 

Firma nemá zpracovánu žádnou směrnici ani metodiku, která by stanovila přesné 

postupy při vymáhání neuhrazených pohledávek. Tuto oblast řeší ve spolupráci s externí 

účetní firmou, která jednou za kvartál zpracuje seznam faktur po splatnosti. V praxi jsou však 

některé pohledávky po splatnosti řešeny tehdy, když vzniknou firmě závazky ať už z titulu 

daňové povinnosti např. na DPH, popř. jiné, z obchodních vztahů. 

Zápočet 

Tato forma není v praxi, až na výjimky, využívána, jelikož většina odběratelů zároveň 

není v pozici dodavatele firmy. Tuto formu využívá při spolupráci s reklamními společnostmi, 

kdy pro tyto firmy provádí rámování a ty pak zajišťují tiskařské práce. V tomto případě 

dochází k vzájemnému zápočtu pohledávek a závazků, ale většinou se nejedná o zápočet 

pohledávek po splatnosti. 
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Telefonická upomínka 

Tento způsob upozornění na neuhrazenou pohledávku je v praxi nejvíce využíván, 

neboť se zpravidla jedná o první formu kontaktu s dlužníky. Firma telefonicky kontaktuje 

dlužníky a upozorňuje je na neuhrazení konkrétní faktury. Ověřuje, zda druhé straně byla 

faktura doručena, odsouhlasí výši fakturované částky, dále s ní řeší, zda případné poukázání 

platby bylo provedeno na správné číslo bankovního účtu, popř. nedošlo-li k jiné 

administrativní chybě. Pokud s dlužníkem dojdou k závěru, že žádná taková chyba nenastala 

a faktura skutečně uhrazena nebyla, upozorní na skutečnost týkající se uplynutí doby 

splatnosti faktury a stanoví náhradí 14denní lhůtu, v níž má dlužník svůj závazek uhradit. 

Mezi klady této formy vymáhání patří relativně nízké náklady s ní spojené, avšak 

záporem je zde nízká účinnost, neboť mnohdy odběratelé přislíbí okamžitou nápravu, ale 

výsledek ve formě úhrady se nedostaví. 

Jestliže dlužník ani po telefonické urgenci a stanovení náhradního termínu svůj dluh 

neuhradí, následuje písemná komunikace s dlužníkem. 

První písemná upomínka 

Pokud dlužník neuhradí svůj závazek v náhradní 14denní lhůtě dohodnuté při 

telefonické upomínce, zasílá firma první písemnou upomínku. Touto upomínkou obchodního 

partnera upozorní na skutečnost, že kontrolou účetnictví bylo zjištěno, že dosud nebyla 

uhrazena konkrétní faktura, a to ani v náhradním termínu dohodnutém telefonicky, současně 

stanoví opakovaný náhradní termín splatnosti ve lhůtě 10 – 14 dnů. Na základě tohoto dopisu 

má dlužník možnost písemně vyjádřit námitky vůči fakturované částce, uplatnit jiné 

připomínky v souvislosti s danou zakázkou, nebo potvrdit závazek. 

Závěrem upomínky je upozornění, že nebude-li závazek splněn, případ se předá 

právnímu zástupci k dalšímu řešení. 

Druhá písemná upomínka – předžalobní upomínka 

Jestliže dlužník nevyužije další 10 – 14denní náhradní splatnosti dané první písemnou 

upomínkou a závazek nesplní, je případ předán právnímu zástupci. Ten, na základě udělené 

plné moci, jménem firmy zašle dlužníkovi druhou – předžalobní upomínku. V ní dlužníka 

upozorní, že pokud částku neuhradí do 7 dnů od doručení, bude podán návrh na soudní 
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vymáhání, popř. bude případ předán soudnímu exekutorovi k vymáhání. Ze zkušenosti firmy 

většina dlužníků, na základě dopisu adresovaného prostřednictvím právního zástupce, svůj 

dluh uhradí, nebo osobně kontaktují věřitele. S ním se snaží dohodnout možnost využití 

úhrady splátkami, popř. odklad platby, snaží se tak předejít dalším nákladům spojeným se 

soudním vymáháním nebo vymáháním prostřednictvím soudního exekutora. 

Soudní vymáhání 

Není-li žádný z výše uvedených způsobů úspěšný a pohledávka stále nebyla uhrazena, 

nastupuje soudní vymáhání nebo vymáhání soudním exekutorem. Vzhledem k tomu, že 

Ing. Chaloupecký nemá právní vzdělání, tak v těchto věcech využívá služeb advokátní 

kanceláře, které předá veškeré listinné materiály vztahující se ke konkrétnímu případu – 

objednávku, fakturu, písemné upomínky, uznání dluhu, popř. další informace vztahující se 

k dlužníkovi. 

Ve sledovaném období let 2008 – 2010 nedospěl žádný případ až do fáze vymáhání 

prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora. 

Uvedené postupy však nejsou ve firmě striktně dodržovány a pohledávky jsou řešeny, 

až když se firma dostane do určité finanční tísně, např. z titulu daňových povinností. 

4.9 Analýza stavu pohledávek po splatnosti v letech 2008 – 2010 

V následující analýze budou zpracovány pouze pohledávky vzniklé z obchodního 

styku na základě fakturace provedených služeb a prací.  

Přehled stavu pohledávek po splatnosti k 31.12. 2008 

K 31.12. 2008 byly v účetnictví vykazovány pohledávky v celkové výši 443 tis Kč, 

z toho po lhůtě splatnosti byly pohledávky ve výši 171 tis Kč. Tato částka představuje 

38,60 % z celkové výše pohledávek. V r. 2008 vykazovaly nejvyšší podíl pohledávky po 

splatnosti 31 – 90 dnů a pohledávky po splatnosti nad 360 dnů, tj. 11,29% v prvním případě a 

12,64% v případě druhém. Podrobnější údaje o stavu pohledávek po splatnosti k 31.12.2008 

jsou zobrazeny v tabulce 4.1. 
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      Tab. 4.1 Stav pohledávek po splatnosti k 31.12.2008 

Doba po splatnosti hodnota (v tis. Kč) počet 
% z 

pohledávek 
po splatnosti 

% z 
celkových 

pohledávek 

ve splatnosti 272 9 x  61,40 

Po splatnosti do 30 dnů 16 3 9,36 3,61 

Po splatnosti 31 - 90 dnů 50 9 29,24 11,29 

Po splatnosti 91 - 180 dnů  20 2 11,70 4,51 

po splatnosti 181 - 360 dnů 29 7 16,96 6,55 

po splatnosti nad 360 dnů 56 15 32,75 12,64 

          

Pohledávky celkem 443 45 X 100,00 

Pohledávky po splatnosti celkem 171 36 100 38,60 

        Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů účetní firmy 

Přehled stavu pohledávek po splatnosti k 31.12.2009 

Oproti roku 2008, kdy celkové pohledávky činily 443 tis. Kč byl k 31.12.2009 

zaznamenán jejich nárůst na 572 tis. Kč, což představuje navýšení o 29,1%. Zároveň došlo 

k růstu pohledávek po splatnosti, a to z částky 171 tis. Kč v r. 2008 na 523 tis. Kč 

v r. 2009, což znamená zvýšení o 305,9%. Tento stav způsobil zejména růst pohledávek po 

splatnosti 91 – 180 dnů o 141 tis. Kč, a pohledávek po splatnosti 181 – 360 dnů o 229 tis. Kč. 

Situace vznikla především neuhrazením nájmu firmou PAPEX, s.r.o. za období r. 2009. Stav 

pohledávek po splatnosti k 31.12.2009 znázorňuje tabulka 4.2. 

Tab. 4.2 Stav pohledávek po splatnosti k 31.12.2009 

Doba po splatnosti 
hodnota (v tis. 
Kč) 

počet 
% z 

pohledávek 
po splatnosti 

% z 
celkových 

pohledávek 

ve splatnosti 49 6 x  8,57 

po splatnosti do 30 dnů 0 0 0,00 0,00 

po splatnosti 31 - 90 dnů 45 6 8,60 7,87 

po splatnosti 91 – 180 dnů  161 10 30,78 28,15 

po splatnosti 181 - 360 dnů 258 11 49,33 45,10 

po splatnosti nad 360 dnů 59 12 11,28 10,31 

          

Pohledávky celkem 572 45 x 100,00 

Pohledávky po splatnosti celkem 523 39 100 91,43 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů účetní firmy 
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Přehled stavu pohledávek po splatnosti k 31.12.2010 

V r. 2010 v porovnání s předcházejícím obdobím došlo k výraznému poklesu 

pohledávek po splatnosti, a to o 74,8 % na částku 144 tis. Kč. Nejvýznamnější pokles 

zaznamenaly pohledávky po splatnosti 91 – 180 dnů a to na částku 2 tis. Kč, což představuje 

pokles o 98,8 %, další významné snížení zaznamenaly pohledávky po splatnosti 181 – 360 

dnů o 84% na částku 41 tis. Kč. Příčinou tohoto pozitivního vývoje byla úhrada dlužného 

nájemného za pronajaté prostory za r. 2009 a část roku 2010 firmou PAPEX, s.r.o.. 

Podrobnější strukturu pohledávek po splatnosti znázorňuje tabulka 4.3. 

     Tab. 4.3 Stav pohledávek po splatnosti k 31.12.2010 

Doba po splatnosti hodnota (v tis. Kč) počet 
% z 

pohledávek 
po splatnosti 

% z 
celkových 

pohledávek 

Ve splatnosti 32 4 x 18,18 

Po splatnosti do 30 dnů 16 4 11,11 9,09 

Po splatnosti 31 – 90 dnů 15 3 10,42 8,52 

Po splatnosti 91 - 180 dnů  2 1 1,39 1,14 

Po splatnosti 181 - 360 dnů 41 1 28,47 23,30 

Po splatnosti nad 360 dnů 70 16 48,61 39,77 

      

Pohledávky celkem 176 29 x 100,00 

Pohledávky po splatnosti celkem 144 25 100 81,82 

        Zdroj: Vlastní zpracování na základě podkladů účetní firmy 
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4.9.4 Srovnání vývoje stavu pohledávek po splatnosti v letech 2008 – 2010 

Graf 4.2 Vývoj stavu pohledávek po splatnosti v letech 2008 - 2010 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

V porovnávaných letech dosahovaly celkové pohledávky nejvyšších hodnot v r. 2009 

a to 572 tis. Kč, zároveň ve stejném roce došlo k největšímu nárůstu pohledávek po splatnosti, 

které činily 91,43% celkových pohledávek. V r. 2010 vznikl oproti roku předcházejícímu 

podstatný propad celkových pohledávek, a to o téměř 70 % na částku 176 tis. Kč. I přes 

výrazné snížení hodnoty celkových pohledávek, představovaly pohledávky po splatnosti 

v r. 2010 81,8 % celkových pohledávek. Vývoj stavu pohledávek po splatnosti ve 

sledovaných letech zachycuje graf 4.2. 
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4.9.6 Rozbor pohledávek v letech 2008 – 2010 po lhůtě splatnosti podle dnů 

Graf 4.3 Pohledávky po splatnosti v letech 2008 – 2010 v členění podle dnů po splatnosti 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu 4.3 je zřejmé, že v roce 2009 došlo ke značnému nárůstu jak celkových 

pohledávek, tak i pohledávek po splatnosti. V daném roce tvořily největší podíl pohledávky 

po splatnosti 91 – 180 dnů, což je 28,2 % celkových pohledávek a 30,8% pohledávek 

po splatnosti. Další významnou skupinu r. 2009 tvořily pohledávky po splatnosti 181 – 360 

dnů, které představovaly 45,1 % celkových pohledávek a 49,3 % pohledávek po splatnosti. 

V posledním sledovaném roce 2010 se obě tyto skupiny podařilo výrazně snížit, firmě byly 
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tyto pohledávky z velké části uhrazeny. Jak bylo zmíněno výše, nárůst pohledávek 

po splatnosti v r. 2009 a jejich pokles v r. 2010 byl ovlivněn neuhrazením nájmu za r. 2009 

firmou PAPEX s.r.o. a jeho úhradou v r. 2010. Podrobné členění pohledávek po splatnosti ve 

sledovaném období znázorňuje graf 4.3.  

4.10 Vliv pohledávek na likviditu a aktivitu firmy 

Pokud firma činí rozhodnutí finančního i nefinančního charakteru, měla by si provést 

revizi své dosavadní činnosti a toho, jakou má její činnost vliv na výkonnost a zdraví firmy, 

tzv. finanční analýzu. Při finanční analýze se nedochází pouze k rozboru stávající situace, 

nýbrž je sledován vývoj v čase, porovnává se stav v konkurenčních firmách v oboru, stabilita 

a potenciál dalšího rozvoje. U finanční analýze je používáno několik základních technik, 

z nichž některé budou uplatněny v dalším zpracování diplomové práce.  

Jedná se o:  

- ukazatele likvidity, 

- vybrané ukazatele aktivity 

4.10.1 Ukazatele likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost firmy přeměnit svá aktiva na peníze, aby mohla dostát 

včas svým splatným závazkům. Má úzkou souvislost s dlouhodobou existencí firmy, její 

řízení je závislé na strategii, ale i na určitém kompromisu, neboť vysoká likvidita znamená 

vázání prostředků, které firmě přinášejí minimální nebo nulové výnosy. Nízká likvidita 

naopak znamená problémy z nedostatku finančních prostředků nebo zásob.
41

 Analýza 

vzájemných vztahů mezi oběžným majetkem, který lze zařadit mezi nejvíce likvidní část aktiv 

a krátkodobými závazky je velice důležitá. Z ukazatelů likvidity budou provedeny výpočty: 

- Běžné likvidity 

- Pohotové likvidity 

- Okamžité likvidity 

Pro výpočty údajů likvidity budou použity údaje z výkazů rozvaha z let 2008 - 2010, 

který je součástí účetní závěrky. 
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Běžná likvidita (Current Ratio) 

Tento ukazatel představuje, kolikrát jsou oběžná aktiva vyšší než krátkodobé závazky, 

tzn. kolikrát je firma schopna uspokojit své věřitele v případě, že promění všechna aktiva 

na peníze. Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu jsou 1,5 – 2,5. Scholleová ale ve své 

publikaci tvrdí “nicméně pro dnešní společnosti rychlého rozvoje jde o zbytečně velké 

zadržování majetku.“
42

 

Běžná likvidita se vypočte podle vzorce: 
závazkykrátkodobé

aktiva oběžná
              (4.1)

43
 

 

Ve sledovaných letech byly vypočteny následující hodnoty běžné likvidity. 

  Tab. 4.4 Ukazatel běžné likvidity v letech 2008 - 2010 

  2008 2009 2010 

oběžná aktiva  (v tis Kč) 3594 2905 2421 

krátkodobé závazky  (v tis. Kč) 2433 1853 947 

        

Běžná likvidita 1,48 1,57 2,56 
     Zdroj: vlastní zpracování 

V doporučovaném intervalu 1,5 – 2,5 se firma pohybovala pouze v roce 2009 a to 

v jeho spodní hranici. V r. 2008 se hodnota běžné likvidity dostala těsně pod spodní hranici 

intervalu, kdy vykazovala hodnotu 1,48, oproti tomu v r. 2010 byla hodnota nad hranicí 

intervalu a vykazovala hodnotu 2,54, což znamená, že dochází ke zbytečně velkému 

zadržování majetku firmou. 

Pohotová likvidita (Quick Asset Ratio) 

Pohotová likvidita je zpřísněním běžné likvidity. Při výpočtu od oběžných aktiv 

odečteme hodnotu zásob, která představuje jejich nejméně likvidní část. Bývá také nazývána 

likviditou druhého stupně. Doporučené hodnoty pohotové likvidity jsou v intervalu 1 – 1,5. 

Pohotová likvidita se vypočte podle vzorce: 
závazkykrátkodobé

zásoby)( aktiva oběžná
            (4.2)

44
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Ve sledovaném období bylo dosaženo níže uvedených hodnot pohotové likvidity. 

Tab. 4.5 Ukazatel pohotové likvidity v letech 2008 - 2010 

  2008 2009 2010 

Oběžná aktiva  (v tis. Kč) 3594 2905 2421 

Zásoby  (v tis. Kč) 707 617 406 

Krátkodobé závazky  (v tis. Kč) 2511 1946 1005 

        

Pohotová likvidita 1,15 1,18 2,00 
   Zdroj: vlastní zpracování 

Hodnoty ukazatele pohotové likvidity se v letech 2008 a 2009 pohybovaly 

v doporučovaných mezích. V roce 2010, podobně jako u běžné likvidity, se firma dostala nad 

hranici intervalu a pohotová likvidita vykazovala hodnotu 2,00. Hodnota pohotové likvidity 

postupně roste. Znamená to, že ve firmě nedochází ke zhoršení finanční a platební situace. 

Okamžitá likvidita (Cash position Ratio) 

Okamžitá likvidita (likvidita 1. stupně) se vypočte jako poměr finančního majetku 

a krátkodobých závazků, tzn. že vyjadřuje schopnost podniku uhradit krátkodobé závazky 

peněžními prostředky v pokladně, na bankovních účtech nebo krátkodobými 

obchodovatelnými cennými papíry. Doporučená hodnota se má pohybovat v intervalu 

0,2 – 0,5. 

Okamžitá likvidita se vypočte podle vzorce: 
závazkykrátkodobé

majetek finanční
            (4.3)

45
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Ve sledovaných letech vykazovala okamžitá likvidita následující hodnoty. 

 Tab. 4.6 Ukazatel okamžité likvidity 

 2008 2009 2010 

Finanční majetek  (v tis Kč) 2444 1716 1839 

Krátkodobé závazky  (v tis. Kč) 2511 1946 1005 

        

Okamžitá likvidita 0,97 0,88 1,83 
   Zdroj: vlastní zpracování 

Ve všech obdobích se hodnota ukazatele pohybovala vysoko nad jeho horní 

doporučenou hranicí. Hodnotu tohoto ukazatele významně ovlivňuje úhrada pohledávek, která 

na předchozí dva ukazatele vliv nemá, neboť u nich dochází pouze ke změně struktury 

oběžných aktiv. Vysokých hodnot dosahuje firma proto, že ve sledovaných letech vykazuje 

v rozvaze vysoké hodnoty krátkodobého finančního majetku. V r. 2010 je okamžitá likvidita 

1,83, i když oproti minulým obdobím došlo ke snížení hodnoty finančního majetku, ale 

zároveň došlo také ke značnému, téměř 50% snížení krátkodobých závazků. 

Z provedené analýzy ukazatelů likvidity během sledovaného období vyplývá, že jejich 

hodnota se pohybuje v mezích doporučovaných intervalů, či je dokonce překračují. Pouze 

v r. 2008 se běžná likvidita lehce pohybovala pod doporučenou hranicí 1,5. Z uvedeného 

vyplývá, že finanční a platební situace ve firmě je dobrá. Vysoké hodnoty likvidity znamenají 

zbytečně vázáné prostředky, které mají velmi malý nebo žádný výnos. 

4.10.2 Ukazatele aktivity 

Ukazatele aktivity vyjadřují, jak je firma schopna využít jednotlivé majetkové zdroje. 

Existují v zásadě dva typy ukazatelů aktivity a to: 

a) počet obratů, 

b) doba obratu. 

Ukazatele počtu obratů představují počet obrátek za určité období, tzn. kolikrát 

převyšují roční tržby hodnotu položky jejíž počet obratů počítáme. Čím vyšší je jejich počet, 

tím kratší dobu je majetek vázán a zisk obvykle roste. 

Ukazatele doby obratu informují o průměrné době trvání jedné obrátky majetku. Firmy 

by se měly snažit co nejvíce tuto dobu zkrátit a docílit tak zvýšení počtu obrátek. 
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V rámci vypracování diplomové práce budou zpracovány tyto ukazatele aktivity: 

- dobu splatnosti pohledávek, 

- rychlost obratu pohledávek, 

- dobu splatnosti závazků. 

Doba splatnosti pohledávek (Average Collection Period)  

Tento ukazatel se vypočte podle vzorce: 

360

tržby

pohledávky
              (4.4)

46
 

   Tab. 4.7 Ukazatel doby splatnosti pohledávek 

 2008 2009 2010 

Pohledávky 443 572 176 

Tržby 7107 5372 4379 

        

Doba splatnosti pohledávek 22 38 14 
     Zdroj: vlastní zpracování 

Tento ukazatel nás informuje o tom, kolik dnů musí firma čekat, než dostane za své 

výstupy zaplaceno, tzn. po jakou dobu od předání svých výstupů firma poskytuje obchodním 

partnerům bezplatný obchodní úvěr. Z tabulky 4.7 vyplývá, že doba splatnosti pohledávek se 

v posledním roce sledovaného období oproti roku 2008 zkrátila o 8 dní. 

Doba splatnosti krátkodobých závazků 

Tento ukazatel se vypočte podle vzorce: 

360

tržby

závazkykrátkodobé
             (4.5)

47
 

 

 

 

 

                                                 
46

 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 

[7] 
47

 SCHOLLEOVÁ, Hana. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1 vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 

[7] 



 

 - 58 -  

     Tab. 4.8 Ukazatel doby splatnosti krátkodobých závazků 

 2008 2009 2010 

Krátkodobé závazky 1156 904 504 

Tržby 7107 5372 4379 

        

Doba splatnosti krátkodobých závazků 59 61 41 
        Zdroj: vlastní zpracování 

Ukazatel udává, za jak dlouho firma uhradí své závazky vůči dodavatelům, tzn. počet 

dnů, kdy firma využívá od svých dodavatelů bezplatný obchodní úvěr. Obdobně jako 

u předchozího ukazatele došlo v r. 2010 ke zkrácení doby úhrady závazků firmy o 18 dní. 

Z porovnání ukazatelů doby splatnosti pohledávek a závazků vyplývá, že čas, v němž 

má firma část majetku uložen v pohledávkách, je kratší než doba úhrady závazků. Firma tedy 

využívá ve větší míře obchodní úvěr poskytnutý dodavateli, než jej sama poskytuje. 

Porovnání ukazatelů doby splatnosti ukazuje graf č. 4.4 

    Graf 4.4 Srovnání doby splatnosti pohledávek a závazků v letech 2008 - 2010 

 

     Zdroj: vlastní zpracování 
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Rychlost obratu pohledávek 

Vzorec pro výpočet ukazatele: 
pohledávky

tržby
                (4.6)

48
 

    Tab. 4.9 Ukazatel rychlosti obratu pohledávek 

  2008 2009 2010 

Tržby 7107 5372 4379 

Pohledávky 443 572 176 

        

Rychlost obratu pohledávek 16,04 9,39 24,88 

      Zdroj: vlastní zpracování 

Výsledkem tohoto ukazatele je četnost transformace pohledávek v hotové peníze, tzn. 

rychlost obratu pohledávek. V roce 2010 došlo k výraznému zvýšení obratu pohledávek. 

Příčinou je snížení hodnoty pohledávek oproti r. 2008 o téměř 60 % a oproti r. 2009 o 70%. 

Ani pokles tržeb v r. 2010, který však nebyl tak výrazný jako pokles pohledávek, neovlivnil 

celkový růst rychlosti obratu pohledávek.  
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4.11 Ukazatel struktury oběžných aktiv 

Struktura oběžného majetku v letech 2008 - 2010 

Z rozvah firmy ve sledovaném období byla zjištěna následující struktura a hodnoty 

oběžného majetku. Tyto jsou uvedeny v grafu č. 4.5 

Graf 4.5 Struktura oběžného majetku v letech 2008 - 2010 

0

1000

2000

3000

4000

Struktura oběžného majetku v letech 2008 - 2010 (v tis. Kč)

Zásoby

Krátkodobé pohledávky

Krátkodobý finanční majetek

Oběžná aktiva celkem
Zásoby 707 617 406

Krátkodobé

pohledávky

562 724 303

Krátkodobý

finanční majetek

2444 1716 1839

Oběžná aktiva

celkem

3713 3057 2548

2008 2009 2010

Zdroj: vlastní zpracování 

Graf 4.5 znázorňuje složení jednotlivých položek oběžného majetku v jednotlivých 

letech ve finančním vyjádření. Ve všech letech vykazuje nejvyšších hodnot krátkodobý 

finanční majetek. 
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Procentní strukturu oběžného majetku ve sledovaných letech ilustruje graf 4.6 

Graf 4.6 Struktura oběžného majetku v letech 2008 - 2010 (v %) 
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Zdroj: vlastní zpracování 

Po srovnání struktury oběžného majetku v jednotlivých sledovaných letech lze 

konstatovat, že převažující část oběžného majetku je tvořena krátkodobým finančním 

majetkem. Podle informací účetní firmy jsou příčinou vysoké zůstatky účtu pokladny 

v účetnictví ve všech sledovaných letech. 
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Vývoj položek oběžného majetku v letech 2008 - 2010 

Vývoj položek oběžného majetku sledovaného období znázorňuje graf 4.7 

Graf 4.7 Vývoj položek oběžného majetku v letech 2008 - 2010 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

Vývoj položek oběžného majetku v letech 2008 - 2010 

(v tis. Kč)

2008

2009

2010

2008 707 562 2444 3713

2009 617 724 1716 3057

2010 406 303 1839 2548

Zásoby
Krátkodobé 

pohledávky

Krátkodobý 

finanční 

majetek

Oběžná 

aktiva 

celkem

Zdroj: vlastní zpracování 

Z grafu 4.7 je zřejmé, že v jednotlivých letech došlo k poklesu celkových oběžných 

aktiv, a to v r. 2010 o 31% oproti r. 2008. Klesající trend se projevil také v položce zásob 

v r. 2009 o téměř 13 % a v r. 2010 o 43 % oproti r. 2008. Krátkodobé pohledávky 

zaznamenaly v r. 2009 růst, jehož hlavním důvodem bylo již dříve zmiňované neplacení 

nájmu firmou PAPEX s.r.o. 

Procentní podíl pohledávek na oběžném majetku zobrazuje tabulka 4.10 

       Tab. 4.10 Procentní podíl pohledávek na oběžných aktivech 

Podíl pohledávek na oběžných aktivech 

  2008 2009 2010 

Krátkodobé pohledávky 562 724 303 

Oběžná aktiva celkem 3713 3057 2548 

        

Podíl pohledávek v % 15,14% 23,68% 11,89% 

          Zdroj: vlastní zpracování 
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Z  tabulky vyplývá, že ve sledovaných letech tvoří krátkodobé pohledávky ve firmě 

relativně malé procento, a to vzhledem k celkové výši oběžného majetku. Pro firmu to 

představuje relativně dobrou platební morálku odběratelů. Tento stav rovněž ovlivňují vysoké 

hodnoty krátkodobého finančního majetku vykázaného v rozvahách jednotlivých let. 

4.12 Zjištěné nedostatky ve správě a řízení pohledávek a návrh jejich řešení 

4.12.1 Zjištěné nedostatky ve správě a řízení pohledávek 

Analýzou stavu správy a řízení pohledávek firmy v letech 2008 – 2010 byly zjištěny 

níže jmenované nedostatky: 

 není zde zpracována žádná metodika upravující systém správy a řízení 

pohledávek. Vzhledem k tomu, že majitel firmy Ing. Vladimír Chaloupecký se 

osobně podílí na výrobní činnosti firmy, nevěnuje se důsledně problematice 

správy a řízení stavu pohledávek, 

 nedostatečná evidence a práce s pohledávkami 

 zakázky ve firmě jsou zajišťovány pouze na základě objednávek, nejsou 

uzavírány na základě smluv, 

 nejsou dostatečně prověřování noví i stávající zákazníci, čímž dochází 

k potencionálnímu nárůstu odběratelů, kteří včas nesplní své závazky, 

 není zpracována žádná databáze obchodních partnerů,  

 nejsou využívány zajišťovací instrumenty jako např. smluvní pokuta, úrok 

z prodlení, notářský či exekutorský zápis o uznání závazku,  

 nevyužívání zajišťovacího instrumentu zálohy. Dle sdělení majitele firmy jde 

o obavu aby firma nebyla zkrácena na počtu odběratelů, kteří využijí dodávku 

od jiného dodavatele, který zálohy nepožaduje, 

 nedodržování obvyklých lhůt mezi jednotlivými úkony směřujícími k vymožení 

neuhrazených pohledávek (telefonická upomínka, první písemná upomínka, 

předání právnímu zástupci), 

 ve sledovaném období nebyla žádná pohledávka vymáhána prostřednictvím 

soudu nebo soudního exekutora, neboť podnikatel nepovažoval za nutné 
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vzhledem k rozsahu pohledávek vynakládat další finanční prostředky nutné 

k zahájení soudních řízení, 

 nejsou vytvářeny žádné opravné položky k pohledávkách dle ZoR, vzhledem 

k vykazovanému zápornému výsledku hospodaření.  

4.12.2 Návrh řešení zjištěných nedostatků 

Vytvoření metodiky řízení a správy pohledávek 

V každé firmě by měla být zpracována písemná metodika, či směrnice, jejíž důsledné 

dodržování je základním předpokladem zefektivnění procesu správy a řízení pohledávek. 

Obsahem metodiky musí být podrobné a jednoznačné stanovení postupů a pravidel správy 

pohledávek a jejich vymáhání v případě nezaplacení včetně sankcí za její nedodržování. 

V metodice musí být popsán proces vzniku obchodního případu, stanovení dob splatnosti, 

určení pravomocí jednotlivých oddělení – kdo bude zpracovávat objednávky, fakturaci, 

kontrolu úhrad a kdo bude řešit vymáhání pohledávek ve firmě. Se směrnicí by měli být 

prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci firmy. Musí být určeny osoby zodpovědné za 

její dodržování. Vedení firmy by mělo být pravidelně informováno o stavu pohledávek. 

Vypracování písemné metodiky upravující systém správy a řízení pohledávek, je 

vhodným řešením, jak docílit systematického procesu při nakládání s nimi. Analyzovaná 

firma je podnikatelem - fyzickou osobou, proto zde bude odpovědnou osobou pouze tento 

podnikatel. 

Vzhledem k tomu, že se Ing. Chaloupecký také aktivně podílí na výrobní činnosti 

firmy, a nevěnuje se důsledně správě a kontrole stavu pohledávek, bylo by jednou z možností 

využít outsourcingu pohledávek a převést tuto činnost na firmu ABC.TAXES, s.r.o., jež 

zpracovává účetnictví. 

Outsourcing v pohledávkách 

Jedná se o vyčlenění vybraných vnitropodnikových činností a procesů na externího 

poskytovatele těchto služeb. Výhodou outsourcingu je koncentrace zdrojů na klíčové procesy, 

zvýšení kvality služeb v důsledku využití specializované firmy, která má větší zkušenosti, 

lepší technologie, metodiku apod. Při outsourcingu by mohla být využita firma ABC.TAXES, 

s.r.o. k tomu, aby kromě zpracování účetnictví prováděla i následující služby: 

 zajištění inkasa všech pohledávek, 
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 zajištění inkasa pohledávek do určitého limitu, 

 zabezpečení inkasa pohledávek po splatnosti apod.. 

Nevýhodou outsourcingu při správě pohledávek je ztráta přímého kontaktu 

s odběrateli
49

 

a možná nedůvěra odběratelů při jednání o obchodních záležitostech s externí firmou. 

Pokud by firma nechtěla převést kompletní správu pohledávek na účetní firmu a chtěla 

by správu a řízení pohledávek obstarávat nadále samostatně, pouze ve spolupráci s účetní 

firmou, bylo by vhodné zajistit: 

Zavedení evidence pohledávek 

Vzhledem k tomu, že účetnictví zpracovává firmě externí účetní firma a neexistuje zde 

žádní vlastní evidence pohledávek, navrhuji vytvořit ve spolupráci s účetní firmou evidenci 

pohledávek, která by obsahovala: 

 identifikaci odběratele – obchodní jméno, popř. jméno a příjmení u fyzické osoby, IČ, 

adresu sídla podnikání, tel. kontakty, E-mailové adresy, 

 kontaktní osoby, 

 předmět plnění, 

 výši plnění, 

 splatnost, 

 datum částečné úhrady, 

 popis úkonů uskutečněných k vymožení pohledávky, vč. data, 

 náhradní termín splatnosti, 

Uvedené údaje zpracovat do tabulky, která bude vyhotovena v okamžiku vystavení 

faktury. Vytvořenou databázi odběratelů pravidelně jedenkrát týdně kontrolovat, aktualizovat 

a zjištěné údaje konzultovat s účetní firmou. Pravidelná kontrola a aktualizace je důležitá pro 

správné fungování evidence. Podstatou evidence je získání přehledu o odběratelích firmy, 

aktuální výši pohledávek a úkonech provedených k jejich vymožení. 
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Využití preventivních opatření 

Preventivními opatřeními lze účinně snížit riziko pozdějších problémů a nákladů 

spojených s vymáháním neuhrazených pohledávek. Preventivními opatřeními si firma může 

jednoduchým způsobem, ještě před uzavřením zakázky, ověřit potenciální důvěryhodnost 

obchodního partnera, ať již se jedná o nového či dlouholetého odběratele. I u dlouholetého 

obchodního partnera mohou nastat finanční potíže a tento se stává případným nositelem 

problémů firmy dodavatele. 

Mezi tato preventivní opaření lze zařadit: 

 získávání informací z vnějších zdrojů od jiných podnikatelských subjektů, 

jejich reference a zkušenosti s potenciálním obchodním partnerem, 

 zjišťování informací z veřejně přístupných rejstříků státních orgánů 

a soudů, jako např. obchodní rejstřík, který lze nalézt na internetové 

adrese www.justice.cz, kde je možné zjistit např. informace o datu vzniku 

společnosti, předmětu činnosti, výši základního kapitálu, statutárním 

orgánu, údaje o společnících, akcionářích, zda se firma nenachází 

v likvidaci, zda není postižena výkonem rozhodnutí, či exekucí. Osoby 

zapsané do obchodního rejstříku jsou povinny zde zveřejňovat výkazy 

účetní závěrky, ze které lze zjistit celou řadu důležitých informací, např. 

výši pohledávek a závazků, majetkovou strukturu, obrat firmy apod. 

V databázi obchodního rejstříku můžeme vyhledávat údaje také podle 

osob a jsou proto zjistitelné např. další vazby a propojení potenciálního 

odběratele s jinými obchodními společnostmi apod. 

 výše uvedená internetová adresa umožňuje hledat v insolvenčním 

rejstříku, který spravuje ministerstvo spravedlnosti České republiky. Zde 

jsou informace o zahájených, či již probíhajících insolvenčních řízeních, 

 v databázi ARES – administrativním registru ekonomických subjektů, 

nalezneme údaje z registru živnostenského oprávnění, zda má druhá 

strana platné živnostenské oprávnění, provozovny, adresy podnikání 

apod. 

U fyzických osob jsou uváděny i adresy bydliště. Informace z databáze 

jsou zveřejněny na internetové adrese: http://wwwintr.mfcr.cz/ares/. 

http://www.justice.cz/
http://wwwintr.mfcr.cz/ares/
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 ověření odběratelů prostřednictvím internetu, zda se nenacházejí 

v některé z databází dlužníků např. v Centrální databázi dlužníků České 

republiky na webové adrese: http://www.centralniregistrdluzniku.cz/ 

apod. 

Při výběru potenciálního odběratele může vyhodnocení získaných preventivních 

informací vést k oprávněnému určení pravděpodobnosti o riziku neuhrazení budoucí 

pohledávky. Tato skutečnost pak ovlivní nejen formu dodavatelskoodběratelských vztahů, ale 

i úpravu zajišťovacích prostředků. 

Využívání smluv při uzavírání kontraktů 

S odběrateli, kteří jsou podnikatelskými subjekty a nehradí provedené služby 

v hotovosti při předání díla uzavírat obchodní smlouvy a nespolupracovat pouze na základě 

objednávek. Do smlouvy doporučuji zahrnout ujednání o smluvní pokutě a úroku 

z prodlení pro případ včasného neuhrazení fakturované částky. 

Hodnocení bonity odběratelů 

Na základě vytvořené databáze odběratelů, lze rozdělit obchodní partnery do určitých 

bonitních skupin. Při tomto rozdělení se využije využít Paretovo pravidlo, dle kterého 20 % 

firem přináší 80 % tržeb. V souvislosti s podnikatelskou činností firmy navrhuji hodnocení 

odběratelů dle finanční a platební charakteristiky , míry spolupráce a informovanosti 

o managementu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.centralniregistrdluzniku.cz/


 

 - 68 -  

Váhy jednotlivých kritérií a bodové ohodnocení znázorňuje tabulka 4.11 

    Tab. 4.11 Rozvržení možných kritérií a bodového ohodnocení 

Celková 
charakteristika 

Ukazatel 
Váha uvnitř 

charakteristiky 
Celková 

váha 

Maximální 
bodové 

hodnocení 

Finanční a 
platební 

charakteristika 

  100 %, z toho 

70% 70 b.  
Objem tržeb, 
ziskovost 
odběratele 

50% 

Platební disciplína 50% 

Spolupráce 

  100 %, z toho 

20% 20 b.  Ochota poskytovat 
informace 

50% 

Míra partnerství 50% 

Management 

Informovanost o 
managementu, 
ochota 
spolupracovat 

100% 10% 10 b.  

Celkem     100% 100 b. 

     Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dalším způsobem bodového hodnocení odběratelů je jejich podíl na tržbách firmy. 

Ten je uveden v tabulce č. 4.12 

      Tab. 4.12 Bodové ohodnocení odběratelů dle jeho podílu na tržbách firmy 

Podíl odběratele dle výše tržeb Bodový interval 

Do 20.000,00 Kč 0 - 30 

20.001,00 Kč - 50.000,00 Kč 31 - 80 

nad 50.001,00 Kč 81 - 100 

       Zdroj: vlastní zpracování 

Kritériem hodnocení odběratelů může být také jejich platební disciplína. Bodové 

ohodnocení dle tohoto kritéria je znázorněno v tabulce 4.13 
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Tab. 4.13 Bodové ohodnocení odběratelů dle platební disciplíny 

Doba  úhrady %-ní podíl na celkových pohledávkách bodové hodnocení 

Úhrada do 15 dnů 80 - 100 % všech plateb 91 - 100 

Úhrada do 30 dnů 80 - 100 % všech plateb 81 - 90 

Úhrada do 60 dnů 80 - 100 % všech plateb 71 - 80 

Úhrada do 15 dnů 60 - 80 % všech plateb 61 - 70 

Úhrada do 30 dnů 60 - 80 % všech plateb 51 - 60 

Úhrada do 60 dnů 60 - 80 % všech plateb 41 - 50 

Úhrada do 15 dnů 45 - 60 % všech plateb 51 - 60 

Úhrada do 30 dnů 45 - 60 % všech plateb 41 - 50 

Úhrada do 60 dnů 45 - 60 % všech plateb 31 - 40 

Úhrada do 15 dnů méně než 45% 21 - 30 

Úhrada do 30 dnů méně než 45% 11 - 20 

Úhrada do 60 dnů méně než 45% 0 - 10 

Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě výsledků bodového ohodnocení lze odběratele rozdělit do 3 skupin, jak 

uvádím v tabulce 4.14. 

Tab. 4.14 Rozdělení odběratelů dle bodového ohodnocení
50

 

Skupina Bodové 
ohodnocení 

Charakteristika segmentu 

Zlatí odběratelé - Z 71 - 100 

Vysoce cenění zákazníci, mají vysoký podíl na 

výnosech firmy s nízkými náklady, obchodní 

strategie by měla být založena na budování 

pevnějších obchodních vztahů, odběrateli 

nabídneme a poskytneme takové výhody, že nebude 

mít důvod měnit dodavatele. V zájmu firmy je 

zvyšovat objemy prodeje odběratelům z tohoto 

segmentu, ale neustále přitom sledovat výši 

nákladů. 

Bílí odběratelé - B 31 - 70 

Mohli by být zdrojem ještě vyšších zisků, pokud by 

se firmě podařilo snížit náklady v procesu správy a 

vymáhání nebo zvyšovat prodeje bez 

proporcionálního nárůstu nákladů. 

Černí odběratelé - Č 0 - 30 

Tento segment je třeba obezřetně sledovat a 

vyhodnocovat zda existuje možnost zvýšení tržeb 

nebo snížení nákladů a prověřit zda se s těmito 

odběrateli vyplatí další spolupráce. 
     Zdroj: vlastní zpracování 
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Jednotliví odběratelé se liší dle výše dosaženého zisku, je však současně nutno 

u jednotlivých obchodních partnerů sledovat náklady.  

Na základě výše uvedeného rozdělení odběratelů můžeme vytvořit matici ziskovosti 

dle přínosu pro firmu, která je zobrazena na obr. 4.2 

        Obr. 4.2 Matice ziskovosti podle přínosu pro společnost 

 Vysoké 

Z B 

čisté tržby (příjmy) 
na odběratele 

 

Nízké 

B Č 

    

  nízké Vysoké 

    

  

Náklady v procesu 
pohledávek 

          Zdroj: VOZŇÁKOVÁ, Iveta. Efektivní řízení pohledávek. 1 vyd. Praha: Grada 

Publishing, 2004. 122 s. [12] 

Podstatou uvedeného rozdělení je určení postupu firmy při způsobu jednání 

v jednotlivých skupinách odběratelů, které navrhuji takto: 

Zlatí odběratelé – individuální přístup k odběratelům, vycházející ze vzájemné dohody 

o délce splatnosti faktur, možnost poskytnutí výhodnějších cenových nabídek, volbu zajištění, 

které bude výhodné pro obě strany. U firmy v této kategorii lze zařadit 8 stálých odběratelů, 

mezi které např. patří VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s., Clarion Congress Hotel 

v Ostravě – Vítkovicích, Krajský úřad Moravskoslezského kraje apod. 

Bílí odběratelé – odběratelům s dobrou platební disciplínou nabídnout prodloužení splatnosti 

faktur, využití zálohy, ve smlouvě sjednat ustanovení o smluvní pokutě a úroku z prodlení. Do 

této kategorie ve sledovaném období lze zařadit 3 stálé odběratele Ostravská univerzita, 

Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. 

Černí odběratelé – k odběratelům v tomto segmentu být obezřetní, využívat institut zálohy, 

platby předem, ve smlouvě vždy sjednat ustanovení o smluvní pokutě a úroku z prodlení. 

V této kategorii se nacházel v daném období jeden odběratel firma PAPEX, s.r.o. 
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Využití zajišťovacích prostředků 

Vzhledem k předmětu činnosti firmy a dle rozdělení odběratelů do jednotlivých skupin 

doporučuji vždy uplatňovat následující zajišťovací prostředky: 

- Záloha – tento institut vždy zavést u odběratelů nových nebo zařazených do skupiny 

„černí“, a to ve formě úhrady v plné výši, u odběratelů bílých ve výši 50 % předpokládané 

ceny. 

- Smluvní pokuta – tuto sjednat v každé obchodní smlouvě ve výši 0,1 – 0,5 % za každý 

den prodlení. Podle zařazení odběratele do skupiny, pak zlatým odběratelům stanovit výši 

smluvní pokuty ve výši 0,1%, bílým 0,2 – 0,4 % a černým 0,5 % z fakturované částky. 

- Uznání závazku formou notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti, pokud pohledávka 

firmy nebude včas uhrazena. Firma by měla usilovat o využívání těchto forem uznání 

závazku dlužníka, neboť dohoda se svolením k vykonatelnosti je listinou, na jejímž 

základě lze exekutorovi přímo navrhnout exekuci na majetek dlužníka. V případě 

neuhrazení tak není třeba před exekucí absolvovat zpravidla zdlouhavé určovací soudní 

řízení, ve kterém je dlužníkovi nejdříve uloženo dluh zaplatit, a až poté lze přistoupit 

k řízení exekučnímu. Dlužník zde má dostatek prostoru k tomu, aby se zbavil majetku, 

a tím vytvořil stav, kdy věřitel nebude plně ve svém právu uspokojen. 

Zavedení jednotného postupu v procesu vymáhání pohledávek 

Ve stanovené metodice správy a řízení pohledávek musí být upraven postup při práci 

s vymáháním neuhrazených pohledávek. Navrhuji aby firma jednou měsíčně kontrolovala ve 

spolupráci s účetní firmou stav a úhrady pohledávek. Telefonicky pak bude kontaktovat 

odběratele, jež neuhradili faktury, v době do jednoho týdne od zjištění. S dlužníky si 

odsouhlasí výši fakturované částky, č. účtu a další identifikační znaky a v případě 

objektivních důvodů jim stanoví náhradní termín splatnosti. Po uplynutí 7 dnů od 

telefonického kontaktu nebo náhradní doby splatnosti vyhotoví písemnou upomínku, v níž 

upozorní dlužníka na existenci pohledávky, uvede její specifikaci a stanoví novou 7denní 

lhůtu splatnosti. Po uplynutí náhradní lhůty splatnosti neprodleně předá případ včetně 

veškerých podkladů právnímu zástupci, který ještě jednou dlužníka písemně upozorní na 

dlužnou částku s upozorněním na její následné vymáhání prostřednictvím soudu nebo 

soukromého exekutora. Již v době od telefonického kontaktu by se měl snažit získat od 

odběratele písemné uznání závazku a v závislosti na výši dlužné částky případně využít 
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notářský nebo exekutorský zápis o uznání závazku, jenž by byl součástí spisového materiálu 

předaného právnímu zástupci. Tím by se podstatně zrychlil postup pro zahájení vymáhání. 

Navržený proces vymáhání pohledávek po splatnosti ve firmě znázorňuje obrázek 4.3. 

Obr. 4.3 Návrh schématu procesu vymáhání pohledávek po splatnosti ve firmě 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Uvedený návrh schématu procesu vymáhání pohledávek po splatnosti představuje pro 

firmu ucelený obraz postupu, který zajistí zrychlení dosud uplatňovaných prostředků při 

zabezpečení úhrady nesplacených pohledávek. 

Náklady spojené s uvedenými zajišťovací instrumenty 

Tato analýza bude zaměřena pouze na náklady navržených forem zajištění pohledávek 

a to notářský zápis o uznání závazku s doložkou vykonatelnosti. 

Odměna notáře za sepsání uvedeného zápisu je stanovená přílohou k vyhlášce 

č. 196/2001 o odměnách notářů a správců dědictví, pod položkou A, a činí nejméně 1.000,00 

Kč. Podrobná tabulka odměn za zpracování notářského zápisu je uvedena v tabulce 4.15. 

 

 

 

 

Telefonický 

kontakt Pohledávka 
Písemná 

upomínka 

Předání 

právnímu 

zástupci 

7 dní po 

splatnosti 

splatnost 

7 dní od 

náhradní 

splatnosti, 

nebo tel. 

kontaktu 

 

Náhradní 

termín 

splatnosti 

7denní 

splatnost 

Soudní 

vymáhání, 

nebo 

exekuce 

Písemný 

kontakt 

s dlužníkem, 

upozornění 
na zahájení 

vymáhání 

Snaha o získání písemného uznání závazku, notářský 

zápis 
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   Tab. 4.15 Odměna notáře za sepsání notářského zápisu s doložkou vykonatelnosti 

Tarifní hodnota výše odměny (v %) 

Z prvních 100 tis. Kč tarifní hodnoty 2,00 

Z přebývající částky až do 500 tis. Kč tarifní hodnoty 1,2 

Z přebývající částky až do výše 1 mil. Kč tarifní hodnoty 0,6 

Z přebývající částky až do výše 3 mil. Kč tarifní hodnoty 0,3 

Z přebývající částky až do výše 20 mil. Kč tarifní hodnoty 0,2 

Z přebývající částky až do výše 30 mil. Kč tarifní hodnoty 0,1 

Z přebývající částky až do výše 100 mil. Kč 0,05 

Zdroj: Sazebník odměny notáře za úkony notářské činnosti a za úkony některé jiné činnosti, příloha 

k vyhlášce č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví [19] 

 

Odměna soudnímu exekutorovi za provedení exekuce 

Odměny exekutorů upravuje vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně soudního exekutora, 

o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti 

za škody způsobené exekutorem v platném znění (dále jen vyhláška). Pro příklad bude 

uvedena odměna za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky, která je 

stanovena minimálně 3.000,00 Kč. Výše odměn je v tabulce č. 4.16 

    Tab. 4.16 Výše odměny za provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky 

Výše základu Odměna (v %) 

do 3 000 000,00 Kč základu 15% 

z přebývající částky až do 40 000 000,00 Kč základu 10% 

z přebývající částky až do 50 000 000,00 Kč základu 5% 

z přebývající částky až do 250 000 000,00 Kč základu 1% 

Zdroj: vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových 

výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, 

v platném znění [20] 

Exekutorovi dle vyhlášky k této základní odměně náleží ještě náhrada hotových 

výdajů, náhrada za ztrátu času, náhrada za doručení písemností. Vyhláška připouští sjednání 

smluvní výše odměny s oprávněným. 

Náklady na vymáhání prostřednictvím soudu 

Ministerstvo spravedlnosti vyhláškou č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální 

sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování 

o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva 

spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování 
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právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, stanoví v případech, kdy 

předmětem řízení je zaplacení peněžité částky nebo jiné penězi ocenitelné plnění sazbu 

odměny která je uvedena v tabulce č. 4.17 

         Tab. 4.17 Sazby odměn prováděné podle části třetí OSŘ 

Výše základu sazba odměny 

do 100,00 Kč 1 000 Kč 

přes 100,00 Kč do 500,00 Kč 1 500 Kč 

přes 500,00 Kč do 1 000,00 Kč 2 500 Kč 

přes 1 000,00 Kč do 2 000,00 Kč 3 750 Kč 

přes 2 000,00 Kč do 5 000,00 Kč 4 800 Kč 

přes 5 000,00 Kč do 10 000,00 Kč 7 500 Kč 

přes 10 000,00 Kč do 200 000,00 Kč 
7 500 Kč a 17 % z částky 

přesahující 10 000 Kč 

přes 200 000,00 Kč do 10 000 000,00 Kč 
39 800 Kč a 2 % z částky 
přesahující 200 000 Kč 

Přes 10 000 000,00 Kč 
235 800 Kč a 0,15 % z částky 

přesahující 10 000 000 Kč 

Zdroj: vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka 

advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se 

mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů 

za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů [21] 

Ve věci nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce činí sazba odměny, jde-li 

o vymožení peněžité částky, 50 % sazby odměny dle tab. 4.17. 

Firma, jak vyplývá ze zjištěných údajů účetního výkaznictví uvedených v jednotlivých 

tabulkách, měla ve sledovaném období poměrně zanedbatelný počet pohledávek po splatnosti, 

když současně jejich výše nepříznivě neovlivnila ani její funkčnost, nemusela tedy přistoupit 

k řešení prostřednictvím zdlouhavých soudních řízení, ať již určovacího, či následně 

vymáhacího, když navíc by vzhledem k výši soudních poplatků, jež by jako žalobce 

a navrhovatel musela uhradit, představovalo větší finanční zatížení než činily postupné úhrady 

těchto pohledávek od dlužníků 
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5. Závěr 

Předmětem předložené diplomové práce je problematika pohledávek z obchodně- 

právních vztahů a stanovení forem jejich zajištění a vymáhání.  

V úvodní teoretické části diplomové práce jsem vymezil pojem pohledávky, její vznik 

z právního a účetního hlediska. Nastínil jsem možnosti tvorby zákonných opravných položek 

k pohledávkám podle ustanovení zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu 

daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a uplatnění jejich odpisu podle zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Dále jsem zde popsal 

případy, kdy lze využít preventivní zajištění pohledávek  prostřednictvím institutů, které firmě 

usnadní postup při vymáhání pohledávek. K nejdůležitějším z nich jsem zařadil získané 

informace z vnitřních či vnějších zdrojů, na jejichž základě je možné vyhodnotit a získat 

potřebnou představu o postavení potenciálního odběratele na trhu. Dalším preventivním 

zajišťovacím prostředkem, který může výrazně posílit pozici firmy při vytváření podmínek 

pro navázání odběratelsko-dodavatelských vztahů, je kvalitně zpracovaná obchodní smlouva, 

jejíž součástí mohou být další preventivní zajišťovací prostředky, jako např. smluvní pokuta, 

výhrada vlastnictví, či rozhodčí doložka aj.  

Pro případ, že pohledávka nebyla firmě uhrazena ve sjednané lhůtě splatnosti jsem 

v této části popsal možnosti uplatnění zákonných forem zajištění pohledávek a způsoby jejich 

vymáhání jak soudní, tak i mimosoudní cestou. 

Cílem předložené diplomové práce byla analýza pohledávek po splatnosti v letech 

2008 – 2010, jejich vliv na likviditu firmy, identifikace zjištěných nedostatků ve správě 

a řízení pohledávek ve firmě Ing. Vladimír Chaloupecký Ch/S a návrh možných řešení 

k jejich zlepšení. 

Na základě provedené analýzy stavu pohledávek v letech 2008 - 2010 jsem zjistil, že 

celkové pohledávky ve firmě představovaly cca 12 – 23 % z celkového stavu oběžných aktiv 

vykazovaných v rozvaze jednotlivých let. (viz graf 4.6 na str. 62). Z toho pohledávky po 

splatnosti jsou vykazovány v rozmezí 5 % - 17 % a pro firmu nepředstavují znepokojující 

a neřešitelnou situaci. Tento stav však do jisté míry ovlivňuje výsledky ukazatelů likvidity. 

Hodnoty běžné, pohotové i okamžité likvidity se pohybovaly v doporučených intervalech, 

případně je dokonce vysoce překračovaly. (viz. tab. 4.4, 4.5 a 4.6 na str. 55 až 57) Výjimku 

tvořila pouze hodnota běžné likvidity v r. 2008, kdy se její hodnota pohybovala těsně pod 

doporučovanou hranici. 
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Stav pohledávek po splatnosti vykazoval v průběhu sledovaného období hodnotu 523 

tis. Kč, ke konci tohoto období došlo k výraznému poklesu, a to na částku 144 tis. Kč. (viz. 

graf 4.2 na str. 52) Analýzou tohoto stavu jsem zjistil, že růst pohledávek v r. 2009 vznikl 

především v důsledku neplacení nájemného za pronajaté nebytové prostory. Tato situace však 

byla součástí dohody mezi Ing. Chaloupeckým a nájemcem. V r. 2010 byly tyto pohledávky 

vyrovnány a vlivem této skutečnosti došlo k podstatnému poklesu pohledávek po splatnosti na 

hodnotu 144 tis Kč. (viz. graf 4.2 na str. 52) 

Hodnoty pohledávek ve sledovaném období dosahují relativně nízké hodnoty. Nelze 

však mít za to, že k tomuto stavu došlo vlivem optimálního řízení a soustavnou kontrolou 

stavu pohledávek. Důvodem je ta skutečnost, že firma je podnikatelem – fyzickou osobou 

a předmětem její činnosti, kromě pronájmu nebytových prostor, je rámování a paspartování, 

kdy pohledávky za poskytnuté plnění představují maximální měsíční hodnoty v rozpětí 50 až 

80 tis. Kč. 

Zjistil jsem, že příčinou zásadních nedostatků při správě a řízení pohledávek firmy je 

ta skutečnost, že Ing. Chaloupecký se kromě řídících činností osobně aktivně účastní vlastní 

výrobní činnosti firmy, a z toho vyplývá, že se důsledně nevěnuje správě a kontrole stavu 

pohledávek. Ve firmě není zpracována vnitřní organizační norma upravující systém správy 

a řízení pohledávek, nedostatečně je vedena evidence a rovněž vlastní práce s pohledávkami 

vykazuje řadu nedostatků. Zakázky jsou ve velkém rozsahu prováděny pouze na základě 

objednávek, s odběrateli nejsou uzavírány obchodní smlouvy, noví i stávající zákazníci nejsou 

dostatečně prověřováni. Dochází tak k potencionálnímu nárůstu odběratelů, kteří včas nesplní 

své závazky. Ve firmě neexistuje žádná databáze obchodních partnerů. Jelikož s odběrateli 

nejsou uzavírány obchodní smlouvy, práce jsou prováděny pouze na základě objednávek 

zákazníků, nemohly být využívány zajišťovací prostředky jako např. smluvní pokuta, úrok  

z prodlení, notářský či exekuční zápis o uznání závazku, není dostatečně využíván zajišťovací 

instrument zálohy. Ve firmě nebyly tvořeny žádné opravné položky k pohledávkám dle ZoR, 

jelikož ve sledovaném období vykazovala záporné výsledky hospodaření. 

Vzhledem k vytíženosti Ing. Chaloupeckého navrhuji jako jednu z možností řešení 

stávající situace při správě a řízení pohledávek uplatnění outsourcingu, tedy převedení 

veškerých činností souvisejících se zpracováváním pohledávek do externí firmy zajišťující 

účetnictví. 

Nebude-li tento návrh akceptován a Ing. Chaloupecký bude i nadále práci 

s pohledávkami zajišťovat osobně, pouze ve spolupráci s účetní firmou, doporučuji zpracovat 
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vnitřní organizační normu (viz. příloha č. 1), v níž se stanoví jednoznačné postupy správy 

pohledávek a jejich následné vymáhání. Současně doporučuji vytvořit podrobnou databázi 

odběratelů včetně všech nezbytných identifikátorů, jež bude pravidelně aktualizována. Je 

nezbytné zpracovat evidenci pohledávek, v níž bude sledován jejich vývoj od vzniku až do 

zaplacení. Před uzavřením každého obchodního vztahu by měla firma vždy prověřit postavení 

odběratele na trhu, zejména jeho bonitu, platební disciplínu v dostupných internetových 

databázích (insolvenční rejstřík, ARES apod.). Bude-li odběratel podnikatelským subjektem, 

vždy s ním uzavřít obchodní smlouvu, jejíž součástí bude ujednání o smluvní pokutě či úroku 

z prodlení.  

V procesu vymáhání pohledávek pak doporučuji stanovit konkrétní lhůty pro realizaci 

telefonické, písemné upomínky a jejich předání právnímu zástupci, který zajistí další potřebné 

úkony směřující k zahájení vymáhání. 

Na tomto místě si dovoluji konstatovat, že ani sebelepší preventivní opatření sice 

nezabrání případnému vzniku pohledávek po splatnosti, ale může dojít k jejich výraznému 

omezení. V dnešní době vždy existuje riziko, že i stálý a dlouhodobý odběratel zařazený mezi 

„zlaté odběratele“, se mnohdy dostane do finančních potíží a nebude schopen dostát svým 

závazkům, avšak na druhé straně je možné se oprávněně domnívat, že dobrou vnitřní 

organizační normou a v ní stanoveným postupem, který bude důsledně dodržován se lze 

vyhnout negativním jevům, které v konečném důsledku představují rizika mnohdy směřující 

až k likvidaci podnikatelského subjektu. 

Na základě zjištěných skutečností se domnívám, že mnou navržená opatření 

v předložené diplomové práci mohou eliminovat zjištěné nedostatky nejen dané firmy, ale být 

i pomocníkem při řízení a správě pohledávek po splatnosti i pro jiné, srovnatelné 

podnikatelské subjekty. 
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