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Příloha č. 1 

 

 

 

Firma Ing. Vladimír Chaloupecký Ch/S, bytem Cholevova 1463/33, Ostrava-Hrabůvka 

Provozovna: U Studia 34, Ostrava-Zábřeh 

 

Návrh metodické příručky pro správu a řízení pohledávek 

po splatnosti 
 

 

Za účelem efektivního postupu při správě a řízení pohledávek po splatnosti se touto 

metodickou příručkou stanoví následující pravidla: 

1. Provádět měsíčně kontrolu stavu pohledávek uváděných v evidenci pohledávek 

v termínu do deseti dnů od ukončení kalendářního měsíce. 

2. Při zjištění pohledávky po splatnosti ve lhůtě sedmi dnů vyzvat telefonicky dlužníka 

k úhradě ve sjednaném náhradním termínu nejdéle sedmi dnů. 

3. Nebude-li splatná pohledávka uhrazena ve sjednaném náhradním termínu dle bodu 2, 

do sedmi dnů zaslat písemnou výzvu dlužníkovi se stanovením nového náhradního 

termínu sedmi dnů po doručení této výzvy. Obsahem písemné výzvy bude sdělení 

o předání pohledávky po splatnosti pro případ jejího nezaplacení v novém náhradním 

termínu právnímu zástupci k vymáhání. Písemnou výzvu zasílat dlužníkovi 

doporučeně s dodejkou. 

4. Nezaplatí-li dlužník pohledávku ani po uplynutí náhradní lhůty splatnosti stanovené 

dle bodu 3, v termínu deseti dnů bude komplexní dokumentace vztahující 

se k pohledávce po splatnosti předána k úkonům pro vymáhání právnímu zástupci 

firmy. 

Odpovědnost za plnění úkolů této metodické příručky je podnikatelem stanovena……….. 

Tato metodická příručka nabývá účinnosti dnem jejího vydání 

 

V Ostravě dne………………………… 

 

                  ……………………………………. 

         podpis podnikatele 
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Příloha č. 2 

 

 

Návrh evidence pohledávek 
           

Odběratel číslo faktury splatnost zaplacení 
telefonická 

výzva 
náhradní 

termín 
zaplacení 

písemná 
upomínka 

náhradní 
termín 

zaplacení 
předání 

právnímu 
zástupci 
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Příloha č. 3 

 

Jméno a příjmení odesílatele 

Adresa 

DIČ: 

 

 

 

       Jméno a příjmení /firma/ adresáta 

       Adresa 

 

       

         Ostrava dne ………….. 

 

 

Upomínka o zaplacení splatné pohledávky - návrh 

 

 

 

Kontrolou evidence pohledávek bylo zjištěno, že jste dosud neuhradil /a,i/ částku ve výši 

………………Kč za poskytnuté práce dle sjednané smlouvy ze dne ……………. 

/objednávky ze dne ……………../ vyúčtované fakturou čís. ……….. ze dne ………………, 

jejíž splatnost uplynula dnem ……………. . 

 

Vzhledem k tomu, že jste úhradu neprovedl /a,i/ ani v telefonicky sjednané náhradní lhůtě, tj. 

do …………………, upozorňujeme Vás, že nebude-li výše uvedená částka zaplacena ani 

v novém náhradním termínu do 7dnů od doručení tohoto přípisu, bude celá záležitost předána 

našemu právnímu zástupci k dalšímu řízení prostřednictvím příslušného soudu. 

 

S pozdravem 

 

 

       podpis podnikatele  

 

 


