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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá problematikou řízení pohledávek a jejich evidencí ve vybrané firmě. 

Cílem práce je popsat evidenci pohledávek a zlepšit způsob jejich řízení v konkrétní společnosti. 

Teoretická část vysvětluje pojem pohledávka, zabývá se tvorbou opravných položek k pohledáv-

kám, jejích postoupením, odepsáním a nakonec zánikem pohledávky. Dále práce řeší řízení, za-

jištění a vymáhání pohledávek. Praktická část popisuje problematiku pohledávek v konkrétním 

podniku. Převážná část praktické části je zaměřená na finanční analýzu pohledávek. V závěru 

práce jsou navržena opatření pro efektivnější řízení pohledávek pro budoucí vývoj podniku. 

 

Klíčová slova: finanční analýza, pohledávky, řízení pohledávek, podnik, analýza pohledávek, 

vymáhání pohledávek 

 

 

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis describes the issue of control of accounts receivables and its registrations in the-

company. Aim of this thesis is to improve control of accountsr eceivables. In the theoretical part 

are: what is it receivable, how company can manage assignment of claims and write-off of re-

ceivables. Further thesis deals with the issue of control claims and debt collection. The practical 

part is about receivables in specific company. A great part of the practical section describes fi-

nancial analysis of claims. The last part suggests solution for the better management and signifi-

cant reduction in outstanding debts. 

 

Keywords: Financial Analysis, Accounts Receivables, Control of Accounts Receivables, Com-

pany, Analysis of Claims, Debt Collection 
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formací, které jsou využiti v mé bakalářské práci. 
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ÚVOD 

Pohledávky jsou jednou z hlavních položek oběžných aktiv, která představuje nárok věřite-

le na peněžní nebo jiné plnění. Jak již z definice vyplývá, budou pohledávky nedílnou sou-

částí obchodního styku každé firmy a měla by jim být věnována patřičná pozornost. Správ-

né řízení pohledávek může předcházet vlastním finančním problémům a také situacím, kdy 

nám odběratel za službu nebo výrobek nezaplatí. 

S procesem řízení pohledávky by se mělo začít už při vypracovávání obchodních smluv. 

Následně může společnost pohledávku zajistit ještě zajišťovacím instrumentem. Firma by 

měla dále sledovat stav svých pohledávek, stejně jak bonitu odběratelů, aby mohla včas 

reagovat na případné problémy se schopností zákazníka splácet své závazky. A právě 

správným řízením pohledávek, jejich evidencí a vymáháním se zabývá bakalářská práce. 

V úvodu teoretické části práce je popsán právní pohled na pohledávku: co pohledávka je, 

jak vzniká a jakým způsobem zaniká. Další část je věnována samotnému řízení pohledáv-

ky. Řízení pohledávky je velmi důležitým procesem, jehož pomocí si společnost může 

ušetřit spoustu času a práce. Řízení pohledávek se skládá ze zajištění pohledávek, monito-

rování a v případě neúspěchu vymáhání. Všechny vyjmenované činnosti jsou podrobně 

popsány v bakalářské práci. 

V následující kapitole je uvedená problematika spojená s účetním snížením hodnoty po-

hledávky, kde jsou popsány opravné položky, postoupení pohledávky a odpis nedobytných 

pohledávek. 

Teoretická část práce je zakončena finanční analýzou. V kapitole je vysvětleno, co ukazují 

jednotlivé ukazatele finanční analýzy a způsoby jejich výpočtu. Jedná se o absolutní ukaza-

tele finanční analýzy, ukazatel likvidity a aktivity, v neposlední řadě koeficient využití 

pohledávek. 

Praktická část je věnována aplikaci teorie na konkrétní podmínky ve vybrané společnosti. 

Na začátku této části se nachází představení společnosti, jakým oborem se zabývá, jaká je 

její organizační struktura a jaké má stanovené cíle a strategie. V další části bakalářská prá-

ce popisuje vznik a evidenci pohledávek. Je zde uveden způsob, jak společnost fakturuje 

svým odběratelům a na jakém principu stanovuje cenu svých výrobků a služeb. V kapitole 

o evidenci pohledávek je vytvořen rozbor opravných položek a jejich tvorba ve společnosti 

v jednotlivých sledovaných letech. 
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Rozsáhlou oblast praktické části bakalářské práce představuje finanční analýza pohledá-

vek. Práce se zaměřuje především na analýzu současného stavu pohledávek, na vývoj uka-

zatelů likvidity a aktivity. 

V závěru bakalářské práce jsou navržena možná řešení pro zefektivnění řízení pohledávek 

ve vybrané společnosti.  

V práci z důvodu šíře rozsahu není řešeno podrobné rozdělení odběratelů do bonitních 

skupin nebo není provedena celá finanční analýza, která by lépe zhodnotila finanční situaci 

podniku pro řízení pohledávek. 
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CÍLE A METODY ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

Cílem práce je navrhnout vhodná opatření k řízení pohledávek a jejich evidenci ve vybrané 

firmě. Jedná se o problémovou část řízení pracovního kapitálu, které by měla být věnována 

pozornost, jelikož může výrazně ovlivnit finanční situaci ve společnosti. 

Pro tuto práci byla vybrána firma ABC, s. r. o., která se zabývá poskytováním služeb v 

oblasti spojené s nakládáním s odpady, především však (v dnešní době) jde o reklamní, 

poradenskou činnost a správu nemovitého a movitého majetku. Bakalářská práce sleduje 

finanční vývoj společnosti v letech 2011 až 2013. 

Pro lepší přehlednost je práce rozdělena do několika kapitol, které na sebe navazují a vzá-

jemně se doplňují. V práci jsou využity teoretické (logické) metody, kterými jsou analýza a 

syntéza, dále se v práci uplatňují kvantitativní přístupy analýzy dokumentů. Jedná se pře-

devším o interní materiály společnosti. Jednou z využívaných analytických metod je fi-

nanční analýza, která představuje převážnou část praktické části bakalářské práce. 

V závěru práce na základě zjištěných a zpracovaných informací jsou navrhnuta opatření a 

doporučení ke zlepšení situace v oblasti řešené problematiky pohledávek. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 CHARAKTERISTIKA POHLEDÁVEK 

1.1 Co je pohledávka 

Valach a kolektiv (1999) definují pohledávku, jako určité právo či nárok podniků vůči ji-

ným subjektům na příjem peněžních prostředků. Podobnou definici najdeme i u Otrusinové 

a Štekera (2013, s. 90), kteří popisují, že „pohledávka představuje majetkové právo na 

úhradu peněz“. Nejlepším zdrojem pro definici pohledávky je občanský zákoník, kde stojí: 

„Ze závazku má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník 

má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit“ (Česko, 2012). Všechny definice tedy 

říkají, že pohledávka je právo věřitele na peněžní nebo jiné plnění. 

1.1.1 Druhy pohledávek 

Pohledávky rozdělují autoři různými způsoby, pro potřeby této práce, je můžeme dělit pod-

le několika hledisek: 

 Z hlediska času na krátkodobé a dlouhodobé. Při tomto dělení je důležitá doba 

splatnosti pohledávek od rozvahového dne (Pilátová, Richter, 2011, s. 56). Krátko-

dobé a dlouhodobé pohledávky upravuje vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se pro-

vádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví. Krátkodobé pohle-

dávky jsou zde definované jako pohledávky, které mají ke dni sestavení účetní zá-

věrky splatnost jeden rok a kratší. Naopak dlouhodobé pohledávky mají ke dni se-

stavení účetní závěrky splatnost delší než jeden rok. 

 Z hlediska odběratelů (dlužníků), zaměstnanců nebo podle jejich splatnosti (Otrusi-

nová, Šteker, 2013, s. 91). 

 Z hlediska měn (Otrusinová, Šteker, 2013, s. 99) rozlišujeme pohledávky tuzemské 

a zahraniční.  

1.2 Vznik pohledávek 

Vznik pohledávek (resp. závazků) definuje pro občanskoprávní i obchodněprávní vztahy 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podle § 1723„závazek vzniká ze smlouvy, z pro-

tiprávního činu, nebo z jiné právní skutečnosti, která je k tomu podle právního řádu způso-

bilá“. 

Pohledávky tedy vznikají podle Šantrůčka (2005, s. 12) z obchodních vztahů účetní jed-

notky ke svému okolí a vztahují se k určitému okamžiku (momentu realizace). Vznik se 
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váže na splnění určitých povinností (dodání zboží, převod vlastnických práv, převod výhod 

a povinností z dodávky zboží a poskytnutých služeb). 

Pohledávky vznikají: 

 Z obchodního styku – jedná se o nejběžnější způsob vzniku pohledávky, kdy do-

davatel vystaví platební doklad (dodací list na předmět plnění, nebo sepíše leasin-

govou smlouvu) odběrateli (Šantrůček, 2005, s. 12). 

Z hlediska účtování (Pilátová, Richter, 2009, s. 38)je pro pohledávky z obchodních 

vztahů určena účtová skupina 31 – Pohledávky (krátkodobé, dlouhodobé). 

 Z titulu poskytnutých záloh – odběratel zaplatí dodavateli zálohu za dodání zboží 

nebo poskytnutí služby, dříve než k tomuto plnění dojde a tím odběrateli vzniká 

pohledávka. Z účetního hlediska je členíme podle toho, za jakým účelem byla zálo-

ha poskytnuta (Pilátová, Richter, 2009, s. 40). 

 Z bankovních úvěrů – kromě bankovních úvěrů sem můžeme zařadit pohledávky 

z finančních mezipodnikových půjček a půjček mezi FO a PO, pohledávky 

z dluhopisů, obligací apod. Mají písemnou smluvní formu, doklad o převzetí fi-

nanční hotovosti dlužníkem a obvykle bývají zajištěny zákonným instrumentem 

(Šantrůček 2005, s. 12). 

 Z ostatních vztahů – podle Šantrůčka (2005, s. 12) se jedná především o pracov-

něprávní vztahy, pohledávky za sociální a zdravotní pojištění, pohledávky vznikají-

cí z daňové povinnosti apod. 

1.2.1 Ocenění pohledávek 

Oceňování pohledávek upravuje zákon o účetnictví, vyhláška č. 500/2002 Sb.,kterou se 

provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného 

účetnictví a Českými účetními standardy.  

Účetní pohledávky se oceňují: 

 V okamžiku vzniku pohledávky. 

 K rozvahovému dni nebo k okamžiku, ke kterému se sestavuje účetní závěrka. 

Způsoby ocenění: 

 Jmenovitou hodnotou – oceňujeme při vzniku vlastní pohledávky. 
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 Pořizovací cenou – oceňují se pohledávky získané úplatou nebo vkladem. Součástí 

ceny jsou náklady související s pořízení např. provize, odměny, znalecké posudky. 

 Historickou cenou – pohledávka se ocení v hodnotě, za kterou by byla pořízena 

v době, kdy se o pořízení účtuje, může být snížena o opravné položky, účtujeme 

k okamžiku sestavení účetní závěrky.  

 Reálnou hodnotou – oceňovat reálnou hodnotou umožňuje zákon o účetnictví jen u 

vybraných položek, např. pohledávky k obchodování nebo podle zvláštního předpi-

su nebo reálnou hodnotou oceňujeme pohledávky v souvislosti s vlastnickými změ-

nami (např. fúze, sloučení, splynutí, rozdělení apod.), pohledávky, které jsou před-

mětem nepeněžního vkladu do společnosti, pohledávky, které nesouvisí s běžným 

provozem při oceňování podniku jako celku.  

 Přepočteným kurzem – pro pohledávky vyjádřeny v cizí měně, používá se buď 

pevný, nebo denní kurz k okamžiku ocenění nebo ke dni sestavení účetní závěrky 

(Otrusinová, Šteker, 2013, s. 92). 

1.3 Zánik pohledávek 

Jedná se o ukončení závazkového právního vztahu. Ryneš (2014, s. 172) rozděluje zánik 

pohledávek (přičemž vychází z nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.): 

 Zánik pohledávek jejich splacením (úplným nebo částečným). 

 Náhrada závazku nebo pohledávky jinou pohledávkou (resp. závazkem) např. no-

vace nebo narovnání (§ 1901, § 1902). 

 Započtením pohledávek, splynutí práva s povinností v jedné osobě (§ 1982, § 1991, 

§ 1993). 

 Jiné případy, např. splynutí dluhu (§ 1995). 
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2 ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK 

Řízení pohledávek popisuje Hrdý, Krechovská (2013, s. 181): „Řízení pohledávek zahrnu-

je stanovení optimální výše a doby splatnosti pohledávek a rozhodování o optimální úvě-

rové politice podniku tj. komu prodat úvěr a komu nikoliv.“ Josef Valach a kolektiv o říze-

ní pohledávek píší: (1999, s. 136): „Řízením pohledávek lze chápat činnosti podniků smě-

řující k optimálnímu usměrňování pohledávek.“ Vozňáková však podotýká (2004, s. 37), 

že hlavním cílem firmy v řízení pohledávek, je rozhodnutí mezi činnostmi, které zvyšují 

tržby a tím i pohledávky a mezi činnostmi, které zvyšují finanční prostředky. 

Valach a kolektiv (1999, s. 136-137) dále uvádějí, že řízení pohledávek zahrnuje stanovení 

výše pohledávek tj. průměrného stavu k určitému období nebo datu. Průměrný stav pohle-

dávek lze stanovit pomocí ukazatelů, které charakterizují míru jejich využití (doba obratu 

pohledávek, průměrný stav pohledávek, koeficient využití pohledávek, rychlost obratu 

pohledávek). 

Co je důležité pro řízení pohledávek z hlediska úvěrové politiky se dočteme v knize od 

Vozňákové (2004, s. 38), kde stojí, že je nutné stanovit podmínky, za kterých úvěr poskyt-

neme. Dále stanovit minimální požadavky na úvěruschopnost z hlediska úvěrového rizika a 

přístupu k inkasu pohledávek. V tomto případě je výhodné rozdělit odběratele do bonitních 

skupin. 

Dalším způsobem řízení pohledávek, podle Valacha a kolektivu (1999, s. 138), je řízení 

z hlediska výnosů a rizika. Při prodeji podnik poskytuje odběrateli obchodní úvěr. Při jeho 

poskytování musí pečlivě zvážit, zda daný úvěr poskytne či ne. Toto rozhodování pak vy-

chází z rovnice současné hodnoty zisku z prodeje na úvěr. Rovnice je definována: 

SHZ =
p ∗ (INK−NÁK)

(1 + i)
− (1 − p) ∗ NÁK (1) 

SHZ  – současná hodnota zisku z prodeje na obchodní úvěr 

p  – pravděpodobnost zaplacení 

INK  – inkaso 

NÁK  – náklady na pohledávku 

INK – NÁK  – zisk z prodeje na úvěr 

i  – úroková míra 
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Nutné je, aby byla kladná hodnota současného zisku. Pak lze obchodní úvěr poskytnout. 

Pro efektivnější řízení pohledávek může firma využít věkovou strukturu pohledávek. Vě-

ková struktura pohledávek je podle Portera (Porter, 2004, s. 348): "Věková struktura po-

hledávek představuje formulář, používaný pro kategorizování individuálních pohledávek v 

závislosti na době, kterou jsou po splatnosti.1" Pohledávky jsou rozděleny do několika tříd 

podle počtu dnů od jejich splatnosti, obvykle 30, 60, 90, 180, 360 a více jak 360 dnů. Čím 

starší pohledávka je, tím je nižší šance, že bude vymožena. 

Pro správné řízení pohledávek je třeba provést i finanční analýzu, která může pomoct od-

halit slabé stránky podniku, na které by se při řízení pohledávek měla společnost zaměřit. 

Finanční analýzou se zabývá poslední kapitola teoretické části práce. 

2.1 Zajištění pohledávek 

Valach a kol. (1999, s. 139) definují zajištění pohledávek jako výraz dodavatele pro re-

spektování rizika. Obchodní úvěry dodavatel může poskytovat ve dvou formách: zajištěné, 

nebo nezajištěné. Nezajištěné obchodní úvěry se většinou poskytují dlouholetým odběrate-

lům, u kterých víme s velkou jistotou, že nám zaplatí. Zajištěné úvěry se používají, kdy je 

vyšší riziko, že pohledávku dodavateli odběratel nesplatí. K zajištění úvěru se používají 

speciální jištění pohledávek. 

2.1.1 Smlouva 

Drbohlav, Pohl (2011) charakterizují smlouvu jako dvoustranný, nebo vícestranný právní 

úkon, který vzniká na základě nějakého kontraktu.  

Je základním předpokladem pro vznik pohledávek. Dobře sepsanou smlouvou může účetní 

jednotka předcházet problémům s nenaplněním závazku jedné ze smluvních stran. 

Pilátová, Richter (2009, s. 8) smlouvy rozlišují na: 

 pojmenované – názvy smluv se řídí podle zákonných norem, 

                                                 

 

1 (Vlastní překlad) "Aging schedule A form used to categorize the various individual ac-

count receivable according to the length of time each has been outstanding." 
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 nepojmenované (inominátní) – smlouvy, které jsou nad rámec smluv uvedených 

v občanském zákoníku, 

 smíšené – kombinace předešlých dvou typů. 

Důležitý je obsah smlouvy, který by měla podle Bařinové a Vozňákové (2007, s. 12) 

smlouva mít: 

 přesné označení smluvních stran – u fyzické osoby minimálně jméno a příjmení u 

právnické osoby název firmy, vhodné je doplnit označení právnické osoby identifi-

kačním číslem a sídlem, 

 jednoznačný obsah závazku, 

 označení, kdo je kupující a kdo prodávající – tedy kdo je povinen závazek plnit, 

 výše závazku. 

Smluvní pokuta 

Obchodní partneři při uzavírání smlouvy si mohou sjednat smluvní pokuty za nedodržení 

dohodnutých úkonů a povinností a to bez ohledu na to, zda opravdu vznikne škoda. Musí 

být uzavřena písemně bez ohledu na způsob (ústně, písemně), jakým se uzavírala smlouva 

(Bařinová, Vozňáková, 2003, s. 26). 

2.1.2 Informace 

Pilátová, Richter (2009, s. 9) zdůrazňují, že je nutné mít dostatek informací o obchodním 

partnerovi. Pravidlo platí hlavně pro nové obchodní partnery, ale je vhodné si zjišťovat 

informace i o stávajících odběratelích. Při zjišťování informací by se společnost měla za-

měřit především na ekonomickou sílu (solventnost) obchodního partnera, postavení na 

trhu, konkurenci, obchodní spolupráci s jinými firmami, bonitu, spolehlivost při splácení 

závazků, personální obsazení firmy, obchodní spory apod. 

Informace za důležité považuje také Vozňáková (2004, s. 15), která se podrobně zabývá 

zdroji jejich získávání. Tyto zdroje rozděluje na vnitřní a vnější. Vnější informace dále dělí 

na: 

 Kancelářské (administrativní) – veřejně dostupné, jedná se zejména o informace 

z obchodního nebo živnostenského rejstříku 

 Kreditní – analýza solventnosti, základní charakteristiky z rozvahy, výkazu zisku 

ztráty, výkazu cash flow, informace o finanční stabilitě apod.  
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 Bankovní informace – specifický okruh informací, které banka shromažďuje o 

svých klientech. Banka je může vydávat jen se souhlasem klienta. 

2.1.3 Záloha 

Jedná se o celou, nebo část platby placenou předem. Velikost zálohy není daná zákonem, 

záleží na dohodě smluvních stran. (Bařinová, Vozňáková, 2007, s. 15). 

2.1.4 Pojištění pohledávek 

Pojištění pohledávek umožňuje pojistit se proti nemožnosti transferu úhrad v důsledku 

vážných ekonomických potíží. Používá se především u zahraničního obchodu. Společnosti 

zabývající se pojištěním plateb na sebe převezmou pohledávky a zabezpečí jejich vymáhá-

ní (Bařinová, Vozňáková, 2007, s. 16). 

2.1.5 Zástavní právo 

Zástavní právo definuje občanský zákoník (§1309) jako oprávnění, které má věřitel vůči 

dlužníkovi. V případě, že dlužník nesplní řádně a včas svůj závazek, věřitel může uspokojit 

dluh z výtěžku (Česko, 2012) „…zpeněžení zástavy do ujednané výše, a není-li tato ujed-

nána, do výše pohledávky s příslušenstvím ke dni zpeněžení zástavy.“ 

2.1.6 Ručení 

Vztah mezi věřitelem a ručitelem (třetí osobou, která ručí za dlužníka), který zabezpečuje 

uspokojení pohledávky, pokud nesplní dlužník své povinnosti, majetkem třetí osoby (ruči-

tele). Ručitel sepíše písemné prohlášení, ve kterém na sebe bere zodpovědnost splacení 

závazku dlužníka a toto prohlášení dá věřiteli. Tím vzniká ručení (Bařinová, Vozňáková, 

2007, s. 20). 

2.1.7 Směnky 

Pilátová, Rychter (2009, s. 23) definují směnku jako převoditelný cenný papír, kterým 

slouží k platebnímu styku a lze ji spolehlivě využít také jako prostředek k zajištění pohle-

dávek. Bařinová, Vozňáková (2003, s. 16) doplňují, že směnka vyjadřuje závazek zaplatit 

dlužníkovi stanovenou finanční částku v určitém čase a místě a právo vyžadovat slíbené 

plnění. 

Pro použití směnky jako zajišťovací prostředek je podle Bařinové a Vozňákové (2007, s. 

28) důležité rozdělení na směnky vlastní a cizí.  
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Vlastní směnka představuje slib výstavce (dlužníka), kterým se zavazuje zaplatit dlužnou 

částku věřiteli (Chalupa, 2009, s. 27). Cizí směnka naopak podle Chalupy (2009, s. 16) 

přikazuje třetí osobě tzv. směnečníkovi na základě přijetí směnky, zaplatit věřiteli uvede-

nou směnečnou sumu. 

2.1.8 Bankovní záruka 

Bankovní záruka je neodvolatelný závazek banky, kdy se banka písemně zaručí, že věřiteli 

zaplatí do předem určené výše peněžní částku za dlužníka, pokud tak neučiní dlužník sám. 

(Bařinová, Vozňáková, 2007, s22). 

2.1.9 Dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso 

Dokumentární akreditiv – je písemný závazek banky exportérovi, který je vystaven na 

základě podnětu ze strany importéra, aby poskytla plnění do akreditivní částky na základě 

dokumentů předloženým na základě platnosti akreditivu a odpovídající všem jeho podmín-

kám (Andrle, 2013). 

Dokumentární inkaso – banka se zaváže prodávajícímu, že vyinkasuje plnění stanovené-

ho dlužníka (podmínka je předání dokumentů). Využívá se především v zahraničním ob-

chodě (Bařinová, Vozňáková, 2003, str. 24). 

2.1.10 Faktoring, Forfaiting 

Faktoring – jedná se o odkup krátkodobých pohledávek (splatnost od 30 do 90 dnů) před 

jejich splatností faktorem (banka, faktoringová společnost), nebo faktor pouze spravuje 

pohledávky klienta bez vlastnických práv na tyto pohledávky. Faktoring tak poskytuje ho-

tovost společnosti, která dále nemusí mít vázané prostředky v pohledávce (Drbohlav, Pohl, 

2011, s. 178). 

Forfaiting – Drbohlav, Pohl (2011, s. 180) charakterizují pohledávky jako odkup středně-

dobých a dlouhodobých pohledávek (doba splatnosti delší než 90 dnů). Kdy forfaiting na 

rozdíl od faktoringu odkupuje většinou jednotlivé pohledávky, které převážně vznikají při 

zahraničním obchodu. Bařinová, Vozňáková (2003, s. 38) k danému tématu přidávají, že 

dalším rozdílem je, že postupované pohledávky musí být jištěny např. dokumentárním ak-

reditivem, bankovní zárukou, avalovou směnkou apod. 
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2.1.11 Kapitalizace pohledávek 

Obchodní partneři se dohodnou na tom, že věřitel obdrží na místo peněžního splacení zá-

vazku, majetkovou účast v dlužnické společnosti. Jedná se o způsob řešení platební ne-

schopnosti dlužníka (Bařinová, Vozňáková, 2007, s. 39). 

2.1.12 Zajišťovací převod práva 

V Občanském zákoníku (§ 2040) se dočteme o zajišťovacím právu, že vzniká smlouvou o 

zajišťovacím převodu práva. Je to způsob zajištění práva, kterým dlužník, nebo třetí osoba 

zajišťuje svůj dluh tím, že věřiteli dočasně převede své právo (Česko, 2012). 

2.2 Monitorování a kontrola 

Rezňáková a kol. (2010, s. 98) uvádí, že efektivní řízení pohledávek je založeno na kvalit-

ním informačním systému, který by nám měl pomoct při řízení pohledávek. Odpovídá na 

otázku, zda daný odběratel je schopen dodržovat své závazky a podle toho se následně 

zařídit. Freiberg (1996, s. 28) však podotýká, že je mnoho firem, které úvěrové vztahy moc 

neřeší a zaměřují se spíše jen na jejich účetní evidenci. 

Průběžná kontrola pohledávek se podle Rezňákové a kolektivu (2010, s. 98) skládá z: 

 Sledování plnění závazků odběratele. 

 Kontroly platebních podmínek a výši celkových poskytnutých úvěrů. 

 Kontroly efektivnosti zajišťovacích instrumentů. 

 Neustálého doplňování informací o svých odběratelích. 

 Kontroly dodržování procesů. 

Výsledky o prováděném monitorování by měly být informace o: 

 Obratu. 

 Výsledcích analýzy pohledávek podle jejich splatnosti. 

 Době obratu pohledávek. 

 Plánované výši pohledávek. 

 O rizikách spojených s pohledávkami (Rezňáková a kol., 2010, s. 98). 

2.3 Vymáhání pohledávek 

Pokud odběratel nezaplatí řádně a včas přichází na řadu vymáhání pohledávek. Pohledávky 

můžeme vymáhat: 
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 Mimosoudní cestou 

 Soudní cestou 

2.3.1 Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou 

Mimosoudní vymáhání pohledávek lze buď pomocí vlastních specializovaných pracovní-

ků, nebo využít služeb specializovaných firem. 

Vymáhání pohledávek vlastními pracovníky 

Vymáhání pohledávek vlastními pracovníky je podle Rezňákové (2010, s. 101) výhodné 

v případě, že společnost má málo odběratelů. Je nutné pracovníky neustále vzdělávat a 

získávat stále nové informace o svých odběratelích. 

Mezi vymáhání pohledávek můžeme podle Kislingerové a kolektivu (2010) řadit tyto způ-

soby: 

 Pomocí telefonu – výhodné pro jednodušší případy a efektivní u společností, které 

mají vyšší počet zákazníku s relativně menšími objemy pohledávek. Výhodné tuto 

formu využít při kontrole postupného splácení. 

 Osobní kontakt – nákladnější, časově náročnější, ale efektivnější než pomocí tele-

fonu. Výhodné u více pohledávek většího objemu. Dohody o splácení by měly být 

sepsány písemně formou uznání dluhu. 

 Písemné upomínky – tento způsob urgence je spíše na ústupu, v dnešní době slouží 

k dokumentaci před zahájením soudního vymáhání. Měly by obsahovat způsoby ře-

šení, řešení při neuhrazení závazku, úroky z prodlení. Poslední upomínka před pře-

dáním k vymáhání soudem musí být dlužníkovi odeslána doporučeně poštou a musí 

mít charakter pokusu o smír. 

 Prodej pohledávky 

Vymáhání pohledávek specializovanou firmou 

Vymáhání pohledávek specializovanou firmou je podle Rezňákové a kolektivu (2010, s. 

101) výhodné pro firmu, která má mnoho odběratelů. Získávání informací a vzdělávání 

vlastních pracovníků je pro takovou firmu příliš nákladné. Další nevýhodou je velká časo-

vá náročnost, kterou by dané problematice musela firma věnovat. 

Příklady vymáhání pohledávek specializovanou firmou je: 

 rozhodčí řízení, 
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 mediační řízení (Bařinová, Vozňáková, 2007, s. 51-54). 

2.3.2 Vymáhání pohledávek soudní cestou 

Podle Bařinové, Vozňákové (2007) lze popsat soudní vymáhání pohledávek, jako vymáhá-

ní pohledávek pomocí státního donucení. 

Příkladem soudního vymáhání je: 

 soudní řízení, 

 insolvenční řízení,  

 exekuční řízení,  

 exekuční tituly. 
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3 UČETNÍ A DAŇOVÉ ŘEŠENÍ NEDOBYTNÝCH POHLEDÁVEK 

3.1 Opravné položky k pohledávkám 

Opravné položky k pohledávkám upravuje zákon o účetnictví a vyhlášky 500/2002 Sb. 

Opravná položka nám nepřímo nebo dočasně snižuje hodnotu pohledávky, aby jejich oce-

nění odpovídalo věrnému a pravdivému zobrazení skutečnosti. Vytvářejí se při uzavíraní 

účetních knih v případě přechodného snížení hodnoty aktiva (Sedláček, 2005, s. 91). 

 V knize od Bařinové, Vozňákové (2007, s. 74) se dočteme, že opravné položky nesmí mít 

aktivní zůstatek a účetní jednotka je nemůže vytvořit na zvýšení hodnoty majetku. Požado-

vané snížení se pak zaúčtuje do nákladů pomocí opravné položky. Účet pohledávky se ne-

mění 558/391. 

Pokud se při inventarizaci (Pilátová, Richter, 2009, s. 48) neprokáže opodstatnění výše 

opravné položky, položka se zruší zaúčtováním ve prospěch nákladů. 

Zákonné opravné položky můžeme tvořit jen k snížení hodnoty pohledávky, které je do-

časného charakteru a není vyjádřeno například změnou reálné hodnoty a k nepromlčeným 

pohledávkám (Pilátová, Richter, 2009, s. 48). 

Nepromlčené pohledávky – uplynutím promlčecí lhůty nemůže být pohledávka přiznána 

soudem, když povinná osoba požaduje promlčení (Bařinová, Vozňáková, 2007. s. 74). 

Délka promlčení se pohybuje v rozpětí od 1 roku do 15 let podle ujednání zúčastněných 

stran. Základní délka promlčecí lhůty podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. činí 3 

roky. Konkrétní lhůta promlčení se posuzuje individuálně a může být prodloužena. 

K tomuto prodloužení může dojít například písemným prohlášením dlužníka, uznáním 

závazku dlužníkem apod. (Pilátová, Richter, 2009, s. 50). 

Tvorbu a použití opravných položek (Pilátová, Richter, 2009, s. 48) je potřeba v účetní 

jednotce upravit vnitřním předpisem, který by měl zahrnovat: 

 Předmět vnitřního předpisu (obsah týkající se tvorby a použití opravných položek). 

 Vazbu na právní úpravu. 

 Odvolání na postupy účtování podle Českého účetního standardu. 

Opravné položky (Drbohlav, Pohl, 2011, s. 51) nelze tvořit v případě, že se jedná o pohle-

dávky: 
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 Které účetní jednotka odepsala na vrub výsledku hospodaření. 

 Za společníky, akcionáře, členy obchodní korporace za upsaný vlastní kapitál. 

 Mezi spojenými osobami podle ZDP. 

Zrušení opravných položek – Opravné položky po 31. 12. 1994 se zruší podle zákona o 

rezervách, pokud pominou důvody existence opravné položky, z důvodu promlčení pohle-

dávky, nastane situace, v níž se odpis pohledávky považuje za výdaj nebo náklad na dosa-

žení, zajištění nebo udržení příjmů podle zákonu o daních z příjmu. 

Zrušení opravných položek v konkursním řízení podle Drbohlava a Pohla (2011, s. 92) se 

provádí v případě, kdy není možné dále vést insolvenční řízení a v případě, kdy pohledáv-

ku účinně popřel insolvenční správce, věřitel nebo dlužník a je to v souladu se s insolvenč-

ním zákonem. 

3.1.1 Zákonné opravné položky u pohledávek nepatrné hodnoty 

Vytváří se pro pohledávky do 30 000 Kč, pokud účetní jednotka nepostupuje u nepromlče-

né pohledávky podle § 5, 5a, 6, 8, 8a a 8b podle zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro 

zjištění základu daně z příjmů. Opravná položka se může vytvořit až 100% její neuhrazené 

rozvahové hodnoty bez příslušenství a to v případě, že: 

 není pohledávkou vymezenou v § 8a odst. 3, 

 rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství v okamžiku jejího vzniku nepře-

sáhne částku 30 000 Kč, 

 od konce sjednané splatnosti pohledávky uplynulo minimálně 12 měsíců, 

 celková hodnota pohledávek bez příslušenství vůči jednomu dlužníkovi, u kterého 

je uplatněn postup, ke dni tvorby opravné položky, nepřesáhne 30 000 Kč. 

Poplatník je povinný vést o opravné položce k pohledávce samostatnou evidenci (Bařino-

vá, Vozňáková, 2007. s. 74). 

3.1.2 Zákonné opravné položky k nepromlčeným pohledávkám před 1. 1. 2014 

Pohledávky do 200 000 Kč 

O opravných položkách k pohledávkám do 200 000 Kč do 1. 1. 2014 se dočteme od autorů 

Drbohlava a Pohla, kteří vychází ze starého znění zákona o rezervách. V knize uvádí, že 

pokud hodnota pohledávky nepřesáhne částku 200 000 Kč a uplyne více jak šest měsíců od 
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lhůty splatnosti pohledávky, je věřitel oprávněný začít vytvářet opravnou položku ve výši 

20 % z hodnoty pohledávky. 

Pokud se účetní jednotka účastní správního, soudního řízení proti dlužníkovi a zaplatí pří-

slušné poplatky, řízení se řádně účastní, je možné, aby podle ustanovení v § 8a odst. 2 zá-

konu o rezervách, zvýšila tvorbu opravné položky k pohledávkám, jestliže od splatnosti 

uplynulo více než: 

 12 měsíců, může tvořit opravnou položku ve výši 33 % z neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky. 

 18 měsíců, může tvořit opravnou položku ve výši 50 % z neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky. 

 24 měsíců, může tvořit opravnou položku ve výši 66 % z neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky. 

 30 měsíců, může tvořit opravnou položku ve výši 80 % z neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky. 

 36 měsíců, může tvořit opravnou položku ve výši 100 % z neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky (Drbohlav, Pohl, 2011, s. 56). 

Pohledávky nad 200 000 Kč 

Musí být zahájeno rozhodčí řízení podle zvláštního předpisu nebo soudní nebo správní 

řízení. Řízení se poplatník musí řádně účastnit a dělat včas úkony k dosažení uplatnění 

svého práva. 

Při splnění těchto podmínek lze opravné položky k pohledávkám, jestliže od splatnosti 

uplynulo více než: 

 6 měsíců, může tvořit opravnou položku ve výši 22 % z neuhrazené rozvahové hod-

noty pohledávky. 

 12 měsíců, může tvořit opravnou položku ve výši 33 % z neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky. 

 18 měsíců, může tvořit opravnou položku ve výši 50 % z neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky. 

 24 měsíců, může tvořit opravnou položku ve výši 66 % z neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky. 
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 30 měsíců, může tvořit opravnou položku ve výši 80 % z neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky. 

 36 měsíců, může tvořit opravnou položku ve výši 100 % z neuhrazené rozvahové 

hodnoty pohledávky (Drbohlav, Pohl, 2011, s. 56). 

3.1.3 Zákonné opravné položky k pohledávkám od 1. 1. 2014 

Pohledávky do 200 000 Kč 

Novelizace zákona č. 593/1992 Sb. o rezervách pro zajištění základu daně z příjmu upra-

vuje tvorbu opravných položek vzniklých po datu 1. 1. 2014. Zákon v § 8a říká, že tvorba 

opravných položek, které jsou nákladem nebo výdajem pro dosažení, zajištění a udržení 

příjmů a neřídí se podle § 5 a 5a, je možné pokud od splatnosti pohledávek uplynulo více 

než: 

 18 měsíců, tvořit opravnou položku do výše 50 % neuhrazené rozvahové hodnoty 

pohledávky, 

 30 měsíců, tvořit opravnou položku do výše 100 % neuhrazené rozvahové hodnoty 

pohledávky. 

Pohledávky nad 200 000 Kč 

Rozvahová hodnota pohledávky bez příslušenství podle novely zákona č. 593/1992 Sb. o 

rezervách je vyšší než 200 000 Kč. U těchto pohledávek se tvoří opravné položky stejně 

jako u pohledávek do 200 000 Kč za podmínky, že se poplatník daně z příjmu, který vede 

účetnictví, řádně účastní zahájeného řízení, které je buď: 

 rozhodčím řízením, 

 soudním řízením, 

 správním řízením (Česko, 1992). 

3.1.4 Zákonné opravné položky ve vztahu k pohledávkám v insolvenčním řízení 

Upravuje zákon č. 593/1992, o rezervách pro zajištění základu daně z příjmu,zákon umož-

ňuje tvorbu až 100% zákonné opravné položky z rozvahové hodnoty nepromlčené pohle-

dávky za dlužníkem v insolvenčním řízení. Nepromlčené pohledávky (Drbohlav, Pohl, 

2011, s. 90) musí být přihlášeny u soudu (ve lhůtě stanovené usnesením soudu – minimál-

ně 1 měsíc, maximálně 2 měsíce) od zahájení řízení až do konce lhůty stanovené rozhod-

nutí soudu o úpadku, nebo do konce lhůty podle insolvenčního zákona, pokud soud spojí 
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rozhodnutí o úpadku s rozhodnutím o povolení oddlužení ve zdaňovacím období, ve kte-

rém přiznává daňové řízení (ve stejném období, kdy byly pohledávky přihlášeny).  

Podle zákona o rezervách účetní jednotka nemůže tvořit zákonné opravné položky, ke 

všem pohledávkám přihlášeným do insolvenčního řízení. Jde o pohledávky vyloučené v § 

2 odst. 2 nebo pohledávkám vzniklým mezi spojenými osobami vymezenými v zákoně o 

daních z příjmů. 

3.1.5 Opravné položky k pohledávkám za zahraničním dlužníkem 

Tvorba opravných položek u dlužníků, jejichž sídlo je v zahraničí. U řešení úpadku dlužní-

ka podle Drbohlava a Pohla (2011, s. 93) probíhajícího u zahraničního soudu podle jejich 

právní úpravy odpovídající zákonu č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení 

(v případě, že jde o úroveň soudního řešení úpadku dlužníka, věřitel doloží, potvrzení o 

existenci dané pohledávky v určené výši a tato pohledávka není postoupena jinému subjek-

tu), je možné tvořit opravné položky k pohledávkám podle § 8 zákona o rezervách. Je nut-

né postupovat podle stejných podmínek, při tvorbě daňových opravných položek jak je 

určeno v českém právu. 

3.1.6 Opravné položky k pohledávkám v cizí měně 

Upravuje zákon o účetnictví (§ 4, odst. 12), který říká, že pohledávky a závazky vyjádřené 

v cizí měně se musí vést jak v české tak zahraniční měně. Opravná položka se mění v sou-

ladu se změnami kursu cizí měny. Neúčtujeme jako kursový rozdíl, ale jen upravíme účty 

558 nebo 559 (Drbohlav, Pohl, 2011, s. 95). 

3.1.7 Opravné položky u pohledávek rozložených do splátek 

Dodávky jsou placeny v různých splátkách, které se vyznačují rozdílnými daty splatnosti, 

je proto nutné, pro daňové účely, tuto pohledávku vést analyticky rozčleněnou podle da-

ných splatností. Opravné položky se pak v analytické evidenci vedou jako samostatné po-

hledávky (Drbohlav, Pohl, 2011, str. 96). 

3.2 Postoupení pohledávek 

Postoupení pohledávky upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 1879, kde se 

lze dočíst, že věřitel může na základě smlouvy postoupit celou, nebo část pohledávky jiné 

osobě i bez souhlasu dlužníka. Postoupení souboru pohledávek upravuje § 1887.  



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 30 

 

Postoupením neboli prodejem pohledávky podle Bařinové a Vozňákové (2007, s. 50) při-

chází věřitel o příslušenství i všechna práva spojená s touto pohledávkou. Pohledávky mů-

žeme postoupit bezúplatně či za úplatu. 

Postoupit nelze pohledávku podle Občanského zákoníku 89/2012 Sb.: 

 Pohledávku, která zaniká smrtí věřitele. 

 Obsah pohledávky by se změnil změnou věřitele. 

 Postoupení je vyloučeno ujednáním mezi dlužníkem a věřitelem. 

3.3 Odpis pohledávek 

Upravuje zákon o daních z příjmu (§ 24), který definuje, kdy může být rozvahová hodnota 

pohledávky započítána do daňového základu.  

Odpis pohledávek (Bařinová, Vozňáková, 2007. s. 74)je přímé a trvalé snížení hodnoty 

pohledávky. Účtujeme do nákladů souvztažně se snížením na účtu pohledávka 546/311. 

Odepsané pohledávky se pak přeřadí do podrozvahové evidence. 

3.3.1 Účetní odpis pohledávek 

Účetní odpis je upraven vnitřní směrnicí podniku a podle ní se také účtuje, nesmí se jednat 

o výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Účtujeme o něm ve skupině 54 – Jiné 

provozní náklady. Účetní odpisy nemají daňovou účinnost. O výši odpisu podle zákona o 

daních z příjmu (§23 odst. 3) musíme upravit výsledek hospodaření. 

Účetní odpisy nejsou příčinou právního zániku pohledávky a tato pohledávka se dál vede 

na podrozvahových účtech (Bařinová, Vozňáková, 2007. s. 78). 

Uplatňujeme jej podle Drbohlava a Pohla (2011, s. 129) například, když náklady na vymá-

hání přesáhnou výdělek a nejsou splněny podmínky podle § 8c zákona o rezervách, nebo 

se používá, když je dlužník neznámého pobytu. Je nutné, aby policie nebo jiný správní 

orgán tuto skutečnost potvrdila. 

3.3.2 Daňově uznatelný odpis pohledávek 

Jednorázový odpis pohledávky 

Upravuje zákon o daních z příjmu. Jedná se o jednorázový odpis celé pohledávky proti 

nákladovému účtu, při splnění následujících podmínek: 
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 na základě rozhodnutí soudu, který zamítl konkurzní návrh, nebo zrušil konkurz pro 

nedostatek majetku dlužníka, 

 na základě insolvenčního řízení se dlužník nachází v konkurzním řízení, 

 z důvodů úmrtí dlužníka bez dědiců, na kterých by se pohledávka dala vymáhat, je 

potřeba znát vyjádření notáře, 

 při zániku právnické osoby, potřebný důkaz o výmazu z OR, 

 na základě výsledků dražby u osoby, na jehož majetek je uplatňována dražba, 

 na základě výsledků provedené exekuce u osoby, na kterou je exekuce uvalena (Ba-

řinová, Vozňáková, 2007. str. 78). 

Jak uvádí Ryneš (2014, s. 181) je nutné, aby se dalo na pohledávku tvořit opravné položky 

podle zákona o rezervách nebo o pohledávku od jejíž splatnosti uplynulo méně než 18 mě-

síců, pohledávku se jmenovitou hodnotou vyšší než 200 000 Kč, u které nebylo zahájeno 

řízení. Vznik pohledávky souvisel s výnosem, který se započítával do daně z příjmu. Ne-

smí se jednat o pohledávku nabytou bezplatně, v souvislosti s cennými papíry a dalšími 

investičními nástroji. 

Dále podle Bařinové, Vozňákové (2007, s. 78) musí účetní jednotka mít průkazné doklady, 

aby mohla účtovat o odpisu pohledávek (např. usnesení soudu, výpis z matriky zemřelých, 

doklady o výmazu právnické osoby z obchodního rejstříku, výpis o výsledku dražby, exe-

kuce) Den nabytí právní moci těchto dokladů, je dnem zaúčtování odpisu pohledávky. 

Postupný odpis pohledávek 

Postupný odpis pohledávek se provádí u pohledávek splatných do 31. 12. 1994 (nezáleží, 

zda je pohledávka promlčena). Tyto pohledávky lze postupně odepisovat na vrub daňově 

uznatelným nákladům (Bařinová, Vozňáková, 2007, s.79). 

Společnost, aby nemusela účtovat o opravných položkách a odpisu pohledávek by si měla 

provést finanční analýzu. Na základě zhodnocení jednotlivých položek analýzy, pak může 

lépe řídit své pohledávky a přecházet tak vzniku nedobytných pohledávek. 
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4 VYBRANÉ UKAZAELE FINANČNÍ ANALÝZY 

Knápková, Pavelková a Šteker říkají (2013, s. 17), že finanční analýza slouží k zhodnocení 

celkové finanční situace podniku. Obdobné názory nalezneme i v dalších publikacích o 

finanční analýze. Z přečtených publikací uvedu definici od Sedláčka, který o finanční ana-

lýze píše (Sedláček, 2011, s. 3): „Finanční analýza je pojímaná jako metoda hodnocení 

finančního hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi 

daty a určuje se jejich vývoj.“ 

Finanční analýza je součástí finančního řízení. Analyzuje kapitálovou strukturu a poskytuje 

odpovědi na otázky, zda je podnik ziskový, zda má vhodnou kapitálovou strukturu, využí-

vá efektivně své aktiva a je schopen splácet závazky (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, 

s. 17). 

4.1 Absolutní ukazatele 

Absolutní analýza porovnává vývoj jednotlivých položek rozvahy, výkazu zisku a ztrát 

v čase nebo procentuálnímu zastoupení položek k určité (předem stanovené) základně. 

(Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 64). 

4.1.1 Horizontální analýza 

Horizontální analýza podle Knápkové, Pavelkové a Štekera (2013) se zabývá porovnáním 

změn položek jednotlivých výkazů v čase. Vypočítá se absolutní výše změn a její procentní 

vyjádření k výchozímu roku horizontální analýzu. 

Výpočet:  

(
X

Y
-1) * 100  (2) 

Běžné období = X 

Minulé období = Y 

4.1.2 Vertikální analýza 

Vertikální analýza porovnává jednotlivé položky účetních výkazů k celkové sumě aktiv či 

pasiv (Růčková, 2011, s. 43). 
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4.2 Ukazatel likvidity 

Likvidita vyjadřuje schopnost podniku včas splácet své závazky. V případě jejího nedo-

statku nemůže podnik využít ziskové příležitosti a hradit běžné závazky (Růčková, 2011, s. 

48). 

4.2.1 Běžná likvidita 

Běžná likvidita podle Sedláčka (2011, s. 66) ukazuje, jak oběžná aktiva pokrývají krátko-

dobé závazky. Daný ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti podniku a doporučené 

hodnoty by měly být vyšší než 1,5. 

Běžná likvidita = 
Oběžná aktiva

Krátkodobé závazky
 (3) 

4.2.2 Pohotová likvidita 

Pohotová likvidita = 
Krátkodobé pohledávky+krátkodobý fin.  majetek

Krátkodobé cizí zdroje
 (4) 

4.2.3 Hotovostní likvidita 

Hotovostní likvidita = 
finanční majetek

krátkodobé ciz zdroje
 (5) 

4.3 Ukazatele aktivity 

Ukazatel aktivity podle Knápkové, Pavelkové Štekera (2013) zobrazuje, zda podnik doká-

že využívat vložené prostředky. Vyjadřuje doby obratu jednotlivých položek aktiv a pasiv, 

popřípadě rychlost obratu pohledávek. Pomocí tohoto ukazatele lze dopočítat i výši prů-

měrného stavu pohledávek (závazků, zásob, apod.). 

4.3.1 Doba obratu pohledávek 

Doba obratu pohledávek je průměrná doba (počet dní) mezi dnem vystavení faktury a 

dnem uhrazení této faktury. Jedná se o dobu, kdy pohledávky představují kapitál, který je 

v nich vázán. S vyšší dobou obratu se zvyšuje i potřeba úvěrů a s tím spojenými náklady. 

DOP =  
průměrný stav pohledávek

T
∗ 360 (6) 

DOP  – doba obratu pohledávek 

T – tržby 
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Je nutné ji sledovat v souvislosti s dobou obratu závazků. Nesoulad mezi těmito dvěma 

ukazateli ovlivňuje likviditu podniku (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 103). 

4.3.2 Doba obratu závazků 

Doba obratu závazků (Knápková, Pavelková, Šteker, 2013, s. 103) vyjadřuje dobu od 

vzniku závazku do jeho úhrady. Tato doba by mela dosáhnout hodnoty doby obratu pohle-

dávek. Nesoulad mezi těmito ukazateli ovlivňuje likviditu podniku. 

DOZ = 
Průměrný stav závazků

T
 * 360 (7) 

DOZ – doba obratu závazků 

T – tržby  

4.3.3 Rychlost obratu pohledávek 

Rychlost obratu pohledávek (též obratovost pohledávek, počet obrátek) ukazuje počet ob-

rátek během určitého období. Čím vyšší je počet obrátek, tím efektivněji podnik řídí své 

pohledávky (Freiberg, 1999, s. 24). 

ROP = 
T

Pohledávky
 (8) 

ROP – rychlost obratu pohledávek 

T  – tržby  

4.4 Koeficient využití pohledávek 

Podle Valacha (1999, s. 137) nám koeficient řízení pohledávek říká, jaká je výše pohledá-

vek na 1 Kč obratu.  

KVP = 
Průměrný stav pohledávek

Rychlost obratu pohledávek (Tržby)
 (9) 

4.5 Další ukazatele finanční analýzy 

4.5.1 Celková zadluženost 

Obecně platí, že čím vyšší je celková zadluženost tím více se zvyšuje riziko věřitelů (Růč-

ková, 2011). Výsledek se uvádí v procentech. 

Celková zadluženost = 
Cizí zdroje

Aktiva
 (10) 
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4.5.2 Rentabilita tržeb (ROS) 

Rentabilita tržeb (Růčková, 2011) vyjadřuje jak je schopen podnik dosahovat zisku při 

dané úrovni tržeb. Ukazatel tedy zachycuje, kolik podnik dokáže vyprodukovat efektu na 

jednu korunu tržeb. 

ROS = 
Zisk

T
 (11) 

T  – tržby 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

Společnost ABC existuje na českém trhu od roku 1998, kdy ji založili dva společníci jako 

společnost s ručením omezeným. O dva roky později dochází k založení první dceřiné spo-

lečnosti. V průběhu dalších let společnost přidává nových 7 dceřiných společností, které 

mají společně zajišťovat komplexní řešení služeb v oblasti nakládání s odpady. Jedná se 

především o jejich svoz, odstranění, recyklaci a zpracování, dále demolice, rekultivace, 

ekologické poradenství, vzdělávání a další služby. 

V roce 2011 dochází k vytvoření holdingové struktury řízení, která je nezbytná pro udržení 

vývoje spojeného s rozšiřováním podnikatelských aktivit. Proto se spolčenost ABC, s. r. o. 

transformovala na mateřskou společnost, přičemž aktivity spojené s nakládáním s odpady 

přešly na dceřinou společnost. Dnes se firma zabývá především pronájmem prostor, škole-

ním a poradenstvím (Interní materiály, 2013). 

5.1 Organizační struktura 

Společnost má v průměru 20 zaměstnanců. Na vedení společnosti se podílejí oba společní-

ci, kteří založili společnost na základě mandátní smlouvy na výkon funkce jednatele. Ad-

ministrativní a účetní práce si společnost zabezpečuje sama. Co se týče realizace provoz-

ních činností, využívá firma vlastních zaměstnanců v kategorizaci podle profesního zamě-

ření (Interní materiály, 2013). 

Obrázek 1: Organizační struktura společnosti ABC, s. r. o. (Interní materiály 

společnosti) 
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Společnost využívá liniový typ organizační struktury. V čele společnosti se nachází gene-

rální ředitel, kterému je podřízený ekolog, ekonom, hlavní účetní, vedoucí marketingového 

oddělení a správce majetku. Přímí podřízení generálního ředitele tvoří střední management 

společnosti. 

5.2 Strategie podniku 

Společnost má několik cílů, které si dala za úkol splnit. První z nich je rozšířit povědomí o 

své činnosti a seznámit veřejnost o aktivitách ve skupině a zvýšit tím atraktivnost celé sku-

piny. Prvním cíl je cestou k dosažení druhého cíle a tím je stát se nejvíce uznávanou fir-

mou ve světě recyklace a ekologické osvěty. 

Samotná společnost ABC, s. r. o. chce vybudovat moderní technické zázemí a vyhledávat 

nové příležitosti na trhu. Účetní jednotka věří, že v oblasti zhodnocování a recyklace nepo-

třebných odpadů, nabízí trh mnoho příležitostí k efektivnímu podnikání, které klade důraz 

na životní prostředí. 

Dále by ráda rozvíjela své školící centrum v oblasti životního prostředí a zpracovatelského 

průmyslu, od kterého očekává růst lidských zdrojů, efektivity práce, rozvoj vzdělanosti 

zaměstnanců a růst kvalifikace. Školicí středisko má v nemalé míře i posílit postavení spo-

lečnosti vůči konkurenčním podnikům (Interní materiály, 2013). 

5.3 Účetnictví firmy 

Společnost ABC, s. r. o. vede účetnictví v plném rozsahu podle zákona o účetnictví 

563/1991 Sb. v platném znění a dále dle Prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 

500/02 Sb. 

K účetní agendě využívá účetní informační systém QI od společnosti DC Concept. Zvole-

ný účetní program umožňuje firmě sledovat skladovou evidenci na detailních kartách zbo-

ží, spotřební materiál i majetek. Hospodaření jednotlivých středisek je sledováno na úrovni 

nákladových a výnosových účtů.  

Rozvahový den má účetní jednotka stanovený vždy k 31. 12. daného roku, ke kterému se 

sestavuje účetní závěrka a provádí inventarizace účtů, majetku a zásob k účetní závěrce. 

Účetní závěrka je ověřována auditorem podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, který 

ukládá účetní jednotce (ovládající osobě) sestavovat konsolidovanou účetní závěrku 

v plném rozsahu. 
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Přiznání k dani z příjmu právnických osob podává účetní jednotka k 1. 7. Služeb daňového 

poradce od roku 2010 společnost nevyužívá. 

O zásobách účtuje účetní jednotka způsobem A. Zásoby jsou vydávány ze skladu v ceně 

zjištěné aritmetickým průměrem, přičemž účetní systém QI nedovoluje zasahovat do prů-

měrných cen skladových výdajových dokladů. Ocenění zásob vytvořených vlastní činností 

je na úrovni přímých nákladů, do kterých se započítává přímý materiál, přímé mzdy vč. 

odvodů a ostatní přímé náklady. Oceňování nakupovaných zásob je prováděno ve skuteč-

ných pořizovacích cenách. 

Odpisování majetku se řídí interní směrnicí, která vychází z předpokládaného opotřebování 

zařazeného majetku, které odpovídá běžným podmínkám jeho používání. Účetní a daňové 

odpisy jsou přibližně stejné. Při daňovém odepisování využívá společnost metodu zrychle-

ného odepisování (převážně skupina 1 – 3) a rovnoměrného odepisování (převážně skupi-

ny 4 – 6). 

Kurz při přepočtu cizích měn na českou používá účetní jednotka pevného měsíčního kurzu, 

který vyhlašuje ČNB vždy k prvnímu dnu v měsíci. K rozvahovému dni je využíván platný 

aktuální kurz ČNB k přepočtu ocenění závazků a pohledávek vč. záloh v cizí měně (Interní 

materiály, 2013). 
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6 VZNIK A EVIDENCE POHLEDÁVEK 

6.1 Vznik pohledávek 

Vznik pohledávky je vázán na poskytování služeb či prodeje výrobků. Druhy služeb, které 

společnost nabízí, jsou dostupné na jejich internetových stránkách či na reklamních plo-

chách umístěných kolem sídla společnosti. Jedná se především o služby v oblasti nájmu 

prostor (hlavně dceřiným společnostem), pronájem reklamních ploch a reklamní plnění, 

ekologické poradenství. Dále společnost prodává kovový odpad, pryžové výrobky a ostatní 

výrobky. 

Poskytnutí služby předchází objednávka zákazníka, kde se dohodnou, o jakou službu se 

jedná, na jakou dobu (v jakém čase) a za jakou cenu. Pak následuje samotné poskytnutí 

služby, po jejímž vyfakturování vzniká pohledávka. 

Pohledávky zanikají splacením faktury, nebo ukončením smluvního poměru. Smluvní po-

měr lze ukončit dohodou, nebo výpovědí. Výpovědní lhůta se obvykle pohybuje kolem 

dvou měsíců. 

6.1.1 Stanovení ceny 

Cena služeb je stanovena v případě dceřiných společností znaleckým oceněním (především 

nájem prostor) u ostatních odběratelů se jedná o cenu smluvní. Tato cena se stanovuje na 

základě tržních cen. Společnost v ceně zohledňuje náklady spojené se správou majetku. 

Cena prodaného zboží zahrnuje přímé náklady, tj. přímé mzdy (včetně odvodů), přímý 

materiál a ostatní přímé náklady a marži, která se obvykle pohybuje kolem 30 %. 

6.1.2 Fakturace 

Faktura je splatná do třiceti dnů od prvního dne vystavení faktury. U nájmu společnost 

vystavuje fakturu vždy k prvnímu dnu v měsíci, přičemž splatnost končí k poslednímu dnu 

daného měsíce. Úhrada faktur probíhá ve většině případů bezhotovostně na bankovní účet. 

Firma umožňuje zaplatit fakturu na splátky podle předem dohodnutého splátkového kalen-

dáře. Společnost nepožaduje platbu záloh předem.  

6.2 Evidence pohledávek 

Evidenci pohledávek vede hlavní účetní, která předává informace o neuhrazených pohle-

dávkách hlavnímu ekonomovi společnosti. Na základě informací o splatnosti pohledávky, 
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výši neuhrazené částky a platební schopnosti (neschopnosti) odběratele, pak společnost 

účtuje o opravných položkách nebo o odpisu pohledávky. 

6.2.1 Opravné položky 

Společnost ABC, s. r. o. tvoří daňové i účetní opravné položky. Účetní opravné položky 

jsou tvořeny na základě interní směrnice, podle míry rizika. Účetní jednotka tvoří účetní 

opravné položky buď ve výši 20 %, 80 % nebo 100 % hodnoty pohledávky. Účetní pohle-

dávky se snaží společnost ponechat v obdobné míře jak je nastavena výše daňových pohle-

dávek. 

Daňové položky jsou tvořeny ve sledovaných letech podle zákona o rezervách, konkrétně 

podle § 8, 8a, 8c v platném znění. Výše jednotlivých položek je vedená na analytických 

účtech v účetnictví. 

Tvorbu a rozpuštění zákonných opravných položek za sledované roky znázorňu-

je následující tabulka. 

Tabulka 1: Zákonné opravné položky k pohledávkám v tis. Kč v letech 2011 - 

2013 (Interní materiály – vlastní zpracování ) 

Rok 
Stav na začát-

ku ÚO 
Rozpuštění Tvorba 

Stav na konci 

ÚO 

2011 179 109 93 163 

2012 163 4 44 203 

2013 203 86 125 242 

Z tabulky je vidět vývoj opravných položek za sledované roky. Jedině v roce 2011 společ-

nost rozpustila více opravných položek, než vytvořila, z čehož je vidět, že firma v daném 

roce byla úspěšnější ve vymáhání svých pohledávek. V roce 2012 a 2013 došlo ke zvýšení 

celkového stavu opravných položek a společnosti se moc nedaří předcházet jejich vzniku. 
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Tabulka 2: Účetní opravné položky v tis. Kč v letech 2011 - 2013 (Interní 

materiály – vlastní zpracování) 

Rok 
Stav na začát-

ku ÚO 
Rozpuštění Tvorba 

Stav ke konci 

ÚO 

2011 172 98 138 213 

2012 213 13 74 274 

2013 274 179 633 728 

Účetní opravné položky jsou tvořeny proto, aby účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz 

skutečnosti. Účetní opravné položky tedy vystihují lépe rizikové pohledávky, u kterých je 

vyšší pravděpodobnost, že nebudou splaceny. Z tabulky je patrné, že odběratelé společnos-

ti v roce 2013 se dostali do platebních obtíží. 

6.2.2 Odpis pohledávek 

Tabulka 3: Odpis pohledávek v letech 2011 - 2013 (Interní materiály – vlastní 

zpracování) 

Rok 2011 2012 2013 

Krát. pohledávky (tis. Kč) 79 050 38 599 36 036 

Odpis pohledávek (Kč) 

- z důvodu nevymahatelnosti 

24 752 4 193 113 790,41 

Odpis pohledávek (Kč) 

- nepokrytí z exekuce 

2,18 - - 

Odpis v % 0,03 0,01 0,32 

Odpisem pohledávek společnost převádí pohledávky do nákladů pomocí účtu 546 a snižuje 

si tak základ daně o ztrátu vzniklou z neuhrazené dlužné částky odběratele. O odpisu může 

účetní jednotka podle zákonu účtovat pouze na základě průkazných dokladů. Jedná se pře-

devším o usnesení soudu, výpis o výsledku dražby či exekuce. 

Tabulka odpisů ukazuje výši odepsaných pohledávek ve sledovaných letech 2011 – 2013. 

Z důvodu zákazu odepsat pohledávky ke spojeným osobám jsou k porovnání výše odepsa-

ných pohledávek využity krátkodobé pohledávky. V dlouhodobých pohledávkách společ-
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nost eviduje hlavně Pohledávky – ovládající osoba. Jak bylo vidět už z opravných položek, 

situace se zhoršila v roce 2013, avšak celkový podíl odepsaných pohledávek se pohybuje 

na velmi nízkých číslech. Dá se tedy říct, že ve vymáhání svých pohledávek je firma 

úspěšná. 



UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 44 

 

7 ZAJIŠTĚNÍ A VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK VE SPOLEČNOSTI 

ABC, S. R. O. 

Pro příklad řízení pohledávek ve společnosti uvedu systém řízení, který fungoval ve spo-

lečnosti v roce 2011. V tomto roce docházelo k pravidelným obchodním poradám, kde 

byly sledovány pohledávky po splatnosti. Za tyto pohledávky byli zodpovědní jednotliví 

obchodníci. Společnost, aby motivovala více své zaměstnance a dosáhla lepších výsledků 

v oblasti řízení pohledávek, odměňovala zaměstnance podle toho, kolik měli pohledávek 

po splatnosti. 

S přechodem části ekonomické činnosti na dceřinou společnost však snížila množství za-

městnanců v obchodním oddělení. Pohledávky přešly pod správu hlavní účetní, která in-

formace předává hlavnímu ekonomovi holdingu. Ekonom pak na základě dostupných in-

formací v případě nutnosti přihlásí pohledávky k insolvenci nebo je postoupí právníkovi. 

Kontrola pohledávek se provádí minimálně jednou za měsíc. 

7.1 Zajištění pohledávek 

Při zajištění svých pohledávek účetní jednotka zohledňuje, zda se jedná o dceřinou společ-

nost, nebo externího odběratele. 

V případě dceřiné společnosti při dlouhodobé neschopnosti splácet její pohledávku, převá-

dí tuto pohledávku na půjčku s vysokým úrokem. Stanovený úrok se obvykle pohybuje 

okolo 6,3 %. Úroky z prodlení po svých dceřiných společnostech firma nikdy nepožaduje. 

U pohledávek z obchodních vztahů dochází k zajištění pohledávky na základě druhu pro-

dávaného zboží či poskytované služby. V případě velkých částek je ve smlouvě stanovena 

sankce z prodlení a pohledávka bývá zajištěna smlouvou o zajišťovacím převodu vlastnic-

kého práva prodávaného majetku na prodávajícího. 

V případě dlouhodobého smluvního partnera může být navrhnuta možnost úhrady zápoč-

tem pohledávky na základě dohody. 

7.2 Vymáhání pohledávek 

Pohledávky jsou sledovány hlavní účetní. Zda jsou po splatnosti a jak dlouho, zjistí pomocí 

modifikované tiskové sestavy knihy Pohledávek. 
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V případě, že se odběratel opozdil s platbou, zaměstnankyně společnosti přistoupí 

k prvnímu kroku vymáhání pohledávky, tedy telefonickému kontaktu. Při hovoru s odběra-

telem se snaží dohodnout na rozložení finančního plánu a způsobu platby. 

Pokud první krok nezabere, účetní odešle po deseti dnech od splatnosti pohledávky první 

upomínku. V upomínce společnost opět připomene zákazníkovi, že neuhradil dlužnou 

částku a evidují u něj pohledávky ve výši této částky (příklad upomínky se nachází 

v přílohách bakalářské práce). Upomínky odešle celkem tři, vždy po deseti dnech od pře-

dešlé upomínky. Poslední upomínka je upomínka předžalobní. 

Pokud upomínky na zákazníka nezapůsobí požadovaným efektem, postoupí společnost 

pohledávku právníkovi, který v krajním případě zažaluje odběratele a zažádá o vydržení 

platebního příkazu. 
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8 ANALÝZA POHLEDÁVEK 

Pro lepší představu o společnosti, je dobré si shrnout základní informace, které můžeme 

vyčíst z rozvahy. Rozvaha je součásti příloh práce. 

Dlouhodobý majetek výrazně převyšuje oběžný majetek ve všech sledovaných letech. Spo-

lečnost se tedy nezaměřuje na obchodní činnost, kdy by kupovala oběžný majetek za úče-

lem jeho dalšího prodeje. Naopak spíš využívá ke své činnosti a k dosažení zisku dlouho-

dobý majetek. Dlouhodobý majetek je relativně nový, jelikož velikost oprávek dosahuje 

maximálně 30 % z celkové hodnoty dlouhodobých aktiv. 

V rozvaze je také vidět poměrně vysoký podíl dlouhodobého finančního majetku, což opět 

dokazuje, že se jedná o ovládající osobu. 

Výsledek hospodaření je ve sledovaných letech převáděn do nerozděleného výsledku hos-

podaření z minulých let. Zisk je tedy ponecháván ve firmě, aby jej společnost mohla kdy-

koliv využít pro potřeby financování či investice. 

Cizí kapitál je ve všech letech nižší než vlastní zdroje financování a má tendenci klesat. 

Zadluženost podniku se pohybuje od 50 % do 30 %. Je tedy zřejmé, že společnost raději 

využívá k financování vlastní kapitál, který je sice drahý, ale je s ním spojeno menší riziko, 

že se společnost dostane do platební neschopnosti. Dlouhodobý majetek je financován pře-

vážně dlouhodobými zdroji a firma se snaží dodržovat zlaté pravidlo financování, tedy 

dlouhodobý majetek krýt dlouhodobými zdroji a oběžný majetek krátkodobými zdroji fi-

nancování. 

8.1 Analýza stavu pohledávek v letech 2011 – 2013 

Tabulka 4: Stav pohledávek v tis. Kč v letech 2011 – 2013 (Interní materiály – vlastní 

zpracování) 

Rok 2011 2012 2013 

Pohledávky celkem 82 217 41 766 49 603 

Dlouhodobé pohledávky 3 167 3 167 13 567 

Krátkodobé pohledávky 79 050 38 599 36 036 

Společnost ABC, s. r. o. eviduje ve svém účetnictví dlouhodobé i krátkodobé pohledávky. 

Stav pohledávek se výrazně snížil z roku 2011. Toto snížení způsobilo snížení krátkodo-
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bých pohledávek z obchodního vztahu a jiných pohledávek v důsledku převedení hlavní 

ekonomické činnosti společnosti na dceřinou společnost. 

Dlouhodobé pohledávky společnosti jsou tvořeny Pohledávky – ovládající osoba, tedy po-

hledávkami za své dceřiné společnosti. V roce 2013 došlo k výraznému zvýšení těchto 

pohledávek z důvodu poskytnutí půjček svým dceřiným společnostem, kterým firma ABC, 

s. r. o. pronajímá prostory a dlouhodobý movitý majetek. 

Vývoj krátkodobých pohledávek a jejich strukturu zachycuje obrázek 2. 

Obrázek 2: Vývoj krátkodobých pohledávek tis. Kč v letech 2011 – 2013 (Interní 

materiály – vlastní zpracování) 

 

Velká část pohledávek je tvořena pohledávkami z obchodního styku, které mají tendenci 

s přesouváním hlavní činnosti firmy na dceřiné společnosti klesat. Pohledávky z obchodní-

ho styku vznikaly hlavně v roce 2011 v souvislosti s nakládáním s odpadem a z prodeje 

hutního materiálu, demolic kovových celků a jeho odvozu. V roce 2012 a 2013 

s přechodem části ekonomické činnosti na dceřinou společnost, představovaly pohledávky 

z obchodního styku spíše výnosy z pronájmu, školení, přeúčtování služeb za marketing a 

z půjček dceřiným společnostem. 

Daňové pohledávky jsou především tvořeny dotacemi od úřadu práce a akcemi pro veřej-

nost, které společnost pravidelně pořádá. 

V jiných pohledávkách nalezneme půjčky cizím osobám, pohledávky k dotacím a pohle-

dávky za emitované dluhopisy. 
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8.1.1 Struktura pohledávek 

Tabulka 5: Struktura pohledávek z obchodních vztahů v tis. Kč v letech 2011-

2013 (Interní materiály – vlastní zpracování) 

Rok  2011 Podíl 2012 Podíl 2013 Podíl  

Do splat-

nosti: 
 33 177 52,9 % 11 939 32,4 % 6 777 31,1 % 

Po splat-

nosti: 
Do 30 dnů: 12 151 19,4 % 6 346 17,2 % 2 391 11,0 % 

 Do 60 dnů: 6 467 10,3 % 6 888 18,7 % 2 893 13,3 % 

 Do 90 dnů: 791 1,3 % 1 580 4,3 % 5 285 24,2 % 

 Do 180 dnů: 7 050 11,3 % 1 404 3,8 % 3 560 16,3 % 

 Do 360 dnů: 2 873 4,6 % 6 418 17,4 % 485 2,2 % 

 
Nad 360 

dnů: 
156 0,2 % 2 217 6,0 % 431 2,0 % 

Celkem pohledávky z ob-

chodních vztahů: 
62 665 100 % 36 792 100 % 21 821 100 % 

Z tabulky struktury pohledávek vyplývá, že firma má problémy s platební morálkou svých 

odběratelů. Podíl pohledávek po splatnosti se za sledované roky stále zvyšuje. Kdyby si 

firma hlídala platební morálku svých zákazníků, mohla by využít volné peněžní prostředky 

k dalším investicím. 

Pokud společnost eviduje pohledávky po splatnosti, měly by se převážně nacházet ve sku-

pině „Do 30 dnů“. V ostatních skupinách (s výjimkou pohledávek do splatnosti) by mělo 

být jejich množství minimální a společnost by se měla snažit, aby byly, co nejdříve uhra-

zeny. To však firma splňuje jen v roce 2011. V roce 2012 a 2013 má vyšší podíl nesplace-

ných pohledávek do 60 dnů a 90 dnů.  

Pohledávkám po splatnosti nad 360 dnů by se měla věnovat zvýšená pozornost. 

S rostoucím stářím pohledávky roste i riziko, že se pohledávka nesplatí. Tyto nesplacené 

pohledávky se však z roku 2012, kde dosahovala vysokých čísel, na rok 2013 podařilo fir-

mě snížit o 4 %.  
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Obrázek 3: Struktrua pohledávek po splatnosti v roce 2011 - 2013 (Interní 

materiály – vlastní zpracování)  

 

8.2 Finanční analýza absolutních ukazatelů v oblasti pohledávek 

Horizontální analýza pohledávek 

Tabulka 6: Horizontální analýza (Interní materiály – vlastní zpracování) 

Rok 

Absolutní změna Procentuální změna 

2011/2012 2012/2013 2011/2012 2012/2013 

Aktiva -81 547 6 763 -17 % 2 % 

Oběžná aktiva -55 262 -2 692 -50 % -5 % 

Krát. pohl. -40 451 -2 563 -51 % -7 % 

Dlouh. pohl. 0 10 400 0 % 328 % 

Z horizontální analýzy vybraných položek je vidět, že s přesunem části činnosti na dceři-

nou společnost se snížilo množství aktiv až o 17 %. Zásadnější změnu prodělala oběžná 

aktiva, která se z roku 2011 na rok 2012 snížila až o 50 %. V roce 2013 dále pokračuje 

tendence ve snižování oběžného majetku.  

Krátkodobé pohledávky se s přesunem činnosti také snížily o 51%, následující rok o 7 %. 

V položce Dlouhodobé pohledávky je však vidět opačná tendence. Z roku 2011 na rok 

2012 zůstává jejich výše konstantní, avšak v roce 2013 došlo k zvýšení o 328 %. Firma tak 

dodržuje svůj cíl finanční podpory dceřiných společností, kterým poskytuje půjčky. 
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Vertikální analýza pohledávek 

Tabulka 7: Vertikální analýza (Interní materiály – vlastní zpracování) 

Rok 2011 2012 2013 

Aktiva 100 % 100 % 100 % 

Oběžná aktiva 23 % 14 % 13 % 

Krát. pohl. 17 % 10 % 9 % 

Dlouh. pohl. 1 % 1 % 3 % 

Vertikální analýza ukazuje srovnání položek k určité základně. Za základnu byla zvolena 

celková výše aktiv. 

Podíl oběžných aktiv na celkových aktivech se pohybuje za sledované roky v rozmezích od 

13 % do 23 %. Oběžná aktiva tedy společnost ABC, s. r. o. využívá v omezené míře a sna-

ží se spíše zaměřit na využití dlouhodobých aktiv k podnikání. Dlouhodobý majetek pře-

devším poskytuje k pronájmu. 

Krátkodobé pohledávky tvoří největší část z oběžných aktiv. I zde je vidět klesající tenden-

ce. Nejmenší podíl celkových pohledávek na oběžných aktivech je v roce 2011, kdy firma 

oblast řízení pohledávek řešila více, než je tomu v ostatních sledovaných letech. V roce 

2013 tvoří pohledávky z oběžných aktiv téměř 93 %. 

8.3 Finanční analýza aktivity pohledávek 

Doba obratu pohledávek a rychlost obratu pohledávek 

Vzorec pro výpočet DOP i ROP jsou uvedeny v teoretické části bakalářské práce. Z důvo-

du srovnatelnosti dat bylo počítáno s krátkodobými i dlouhodobými pohledávkami a to 

vždy ke konci hospodářského období. Tržby jsou stanoveny vzhledem k hlavní činnosti 

společnosti Tržby za prodej zboží a Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb. Doba ob-

ratu a rychlost obratu ve společnosti ABC, s. r. o. zachycuje následující tabulka: 
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Tabulka 8: Doba obratu a rychlost obratu pohledávek v letech 2011-2013 (Interní 

materiály – vlastní zpracování) 

Rok 2011 2012 2013 

Pohledávky (tis. Kč) 82 217 41 766 49 603 

Tržby (tis. Kč) 559 092 103 452 68 098 

DOP (dny) 52,9 145,3 262,2 

ROP 6,8 2,5 1,4 

Dobu obratu pohledávek je důležité sledovat z důvodu správného řízení pohledávek. Je 

nutné znát, jaká doba uplyne od prodeje zboží či poskytnutí služby k době, kdy odběratel 

splatí svůj závazek, aby společnost zabránila neefektivnímu poskytování úvěrů odběrate-

lům a neprodlužovala zbytečně peněžní cyklus. 

Rychlost obratu pohledávek musí být vyšší než jedna, což společnost ABC, s. r. o. splňuje, 

ale rychlost se za sledované roky hodně snížila. Snížení je způsobeno především tím, že 

společnost předala svou hlavní činnost dceřiným společnostem, kterým se nyní snaží firma 

ekonomicky pomáhat a netlačí tolik na okamžité splácení svých pohledávek. 

Doba obratu závazků 

Tabulka 9: Doba obratu závazků (Interní materiály – vlastní zpracování) 

Rok 2011 2012 2013 

Závazky (tis. Kč) 95 518 36 156 13 834 

Tržby (tis. Kč) 559 092 103 452 68 098 

DOZ 61,5 125,8 73,1 

Doba obratu závazků vyjadřuje, kolik dní uplynulo od vzniku závazku do jeho úhrady. 

Z tabulky lze vyčíst, že v roce 2012 měla společnost nejdelší dobu obratu závazků za sle-

dované roky.  
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Obrázek 4: Porovnání vývoje DOP a DOZ ve sledovaných letech (Interní 

materiály – vlastní zpracování) 

 

Dobu obratu závazků je nutné porovnat s dobou obratu pohledávek. Z grafu je patrné, že 

doba obratu závazků byla jen v roce 2011 vyšší než doba obratu pohledávek. Zatímco od-

běratelé společnosti platili v průměru do 53 dnů, firma splácela své závazky okolo 62 dnů. 

Jednalo se o pozitivní jev, kdy účetní jednotka nepotřebovala tolik hotovosti a nadbytečné 

peníze mohla lépe investovat.  

V dalších sledovaných letech doba obratu pohledávek převyšuje dobu splácení závazků, 

v roce 2013 dokonce o 189 dnů. Pokud bude tento trend i nadále pokračovat, firma by se 

mohla dostat do platebních potíží a mít problémy s likviditou. V takovém případě, aby zís-

kala dostatek finančních prostředků, bude muset společnost hledat jiný zdroj financování 

např. odprodejem dlouhodobého majetku, získáním dlouhodobého úvěru či změnou kapitá-

lové struktury. 

8.4 Koeficient využití pohledávek 

Tabulka 10: Koeficient využítí pohledávek za roky 2011 - 2013 (Interní materiály – 

vlastní zpracování) 

Rok 2011 2012 2013 

Pohledávky (tis. Kč) 82 217 41 766 49 603 

Tržby (tis. Kč) 559 092 103 452 68 098 

KVP 0,147 0,404 0,728 
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Koeficient pohledávek vyjadřuje výši pohledávek na 1 Kč obratu. Z tabulky je vidět, že se 

hodnota v letech 2012 a 2013 výrazně zvýšila. V roce 2013 tvořily pohledávky 0,728 ko-

run na 1 korunu obratu. 

8.5 Finanční analýza likvidity 

Tabulka 11: Analýza likvidity (Interní materiály – vlastní zpracování) 

Rok 2011 2012 2013 

Běžná likvidita 0,69 1,30 3,50 

Pohotová likvidita 0,53 1,2 2,56 

Okamžitá likvidita 0,04 0,31 0,19 

Doporučené hodnoty běžné likvidity se pohybují od 1,5 – 2,5. Běžná likvidita vyjadřuje, 

kolikrát překrývají oběžná aktiva krátkodobé cizí zdroje. Společnost ani v jednom ze sle-

dovaných let nedosáhla na doporučené hodnoty. V roce 2011 jsou hodnoty velice nízké a 

společnost se mohla dostat do platebních potíží. Také v roce 2011 byl jediný rok, kdy doba 

obratu závazků byla delší než doba obratu pohledávek. V roce 2013 nastal opačný jev. 

Běžná likvidita je zbytečně vysoká a nepřináší společnosti požadované zisky, které by in-

vestováním přebytečných prostředků mohly být dosaženy. 

Pohotová likvidita by se měla pohybovat kolem hodnot 1 – 1,5. V roce 2011 je opět ukaza-

tel nízký (obdobně je tomu i u hotovostní likvidity). Společnost se proto musela spoléhat 

na případný odprodej oběžného majetku, aby mohla hradit své závazky. V roce 2012 bylo 

o více jak 50 % méně zásob než v předchozím roce. Účetní jednotka tedy zvyšovala likvi-

ditu odprodejem svých zásob dcerám. V roce 2012 se pohotová likvidita pohybovala 

v doporučených hodnotách, avšak v roce 2013 je opět její výše zbytečně vysoká. 

Hotovostní (okamžitá) likvidita má nabývat hodnot od 0,2 do 0,5. V letech 2012 a 2013 se 

likvidita společnosti těmto hodnotám přibližuje a společnost se nemusela obávat, že by 

nebyla schopná plnit své závazky. 
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9 HODNOCENÍ A NAVRHOVANÁ DOPORUČENÍ 

Cílem bakalářské práce je popsat evidenci pohledávek a problematiku jejich řízení v kon-

krétním podniku a zjištěnou situaci zhodnotit. Situace týkající se vybrané problematiky 

byla sledována v letech 2011 – 2013. Rok 2014 nebylo možné zanalyzovat, jelikož účetní 

jednotka pro tento rok ještě nezveřejnila účetní závěrku. Informace jsou čerpány z inter-

ních materiálů společnosti a výkazů společnosti sestavovaných v rámci účetní závěrky. Pro 

potřeby práce byla vybrána společnost ABC, s. r. o. 

9.1 Hodnocení 

Společnost ABC, s. r. o. v roce 2011 se specializovala na výkup a sběr kovového odpadu, 

barevných kovů, nebezpečných odpadů, odpadů ostatních a ekologickou likvidaci autovla-

ků, prodejem hutního materiálu, uhlí a paliv. V roce 2012 však došlo k převedení části 

ekonomických činností na dceřinou společnost a hlavní ekonomickou činností účetní jed-

notky se stala správa vlastních nemovitostí a movitého majetku. Mezi doplňkovou činnost 

patří činnosti spojené s nakládáním s kovovým odpadem a nákup a prodej výrobků z pryže. 

Hlavní účel podnikání podtrhuje také rozvaha, kde největší část aktiv představuje právě 

dlouhodobý hmotný majetek. Dle oprávek je majetek ve firmě relativně nový a to poukazu-

je na snahu podniku investovat do movitého i nemovitého majetku. Snaha investovat se 

odráží ve velikosti hotovostní likvidity, která v roce 2011 je na velmi nízké úrovni a spo-

lečnost si musela vypomáhat odprodejem oběžného majetku. V následujícím roce se tedy 

okamžitá likvidita zvýšila, ale v roce 2013 se opět dostává do nízkých čísel. Pokud si spo-

lečnost nebude lépe hlídat své hotovostní finanční prostředky, mohla by se dostat do fi-

nančních problémů, kdy nebude schopna splatit své závazky. V tomto případě by pak mu-

sela hledat další alternativní zdroje financování např. krátkodobý úvěr. 

Společnost ABC, s. r. o. je součástí skupiny 8 společností, což se projevuje ve vysokém 

zastoupení dlouhodobého finančního majetku představující Podíly – ovládaná osoba, které 

ve sledovaných letech rostou. Tyto podíly jsou také zdrojem financování pro účetní jed-

notku. Firma se při své obchodní činnosti postupně více zaměřuje na obchod s dceřinými 

společnostmi a zanedbává tak řízení pohledávek (tedy zajištění a monitorování) v oblasti 

obchodu s ostatními smluvními partnery, což se projevuje vysokou mírou pohledávek po 

splatnosti.  
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Výsledek hospodaření je ponechán ve společnosti pro další investice či financování spo-

lečnosti. Účetní jednotka využívá právě ke svému financování hlavně vlastní zdroje, které 

jí přinášejí finanční stabilitu, ale majetek nedosahuje takové rentability, jak by dosahoval 

při použití většího množství cizích zdrojů. Zadluženost společnosti je nízká a má tendence 

klesat. 

V oblasti oběžného majetku jsou výraznou složkou pohledávky. V roce 2013 jejich výše 

tvoří až 93 % z celkových oběžných aktiv. Pohledávky společnost eviduje krátkodobé i 

dlouhodobé. Z časového hlediska s převodem části ekonomických činností dochází ke sní-

žení krátkodobých pohledávek, což se však nedá říct o pohledávkách dlouhodobých, kde 

naopak dochází k jejich navýšení. Sledovaná situace je výsledkem snah společnosti zaměřit 

se více na obchod v rámci skupiny. 

Pro řízení pohledávek je důležité znát ROP, KVP a DOP, který je důležité porovnat 

s DOZ. Obratovost pohledávek se postupně snižuje a společnost tedy musí déle čekat, než 

inkasuje své pohledávky a získá peníze na další potřeby podniku.  Doba obratu pohledávek 

se ve sledovaných letech zvýšila téměř pětkrát. Tato doba by se měla pohybovat v časovém 

intervalu splatnosti faktur, avšak doba obratu pohledávek je ve společnosti výrazně vyšší. 

Nesoulad mezi zmíněnými skutečnostmi znamená nedodržování obchodně úvěrové politi-

ky ze strany obchodních partnerů. Účetní jednotka si však kvůli své velikosti a postavení 

může dovolit delší dobu úhrady faktur od svých zákazníků. Otázkou však zůstává, jak 

dlouhá doba obratu pohledávek je pro společnost přípustná. 

Z hlediska porovnání dob obratu pohledávek a závazků vyplývá, že společnost úvěruje své 

odběratele, jelikož doba obratu pohledávek převyšuje dobu obratu závazků. Podnik tedy 

plně nevyužívá bezúročných dodavatelských úvěrů, které by mu poskytly více finančních 

prostředků, a společnost by nemusela odprodávat svůj majetek. Delší doba obratu závazků 

by také pozitivně ovlivnila výši likvidity. 

O problému s platební morálkou odběratelů svědčí i množství pohledávek po splatnosti, 

které se za sledované roky vzhledem k celkovému množství pohledávek zvyšuje. V roce 

2011 bylo množství pohledávek po splatnosti nižší než 50 % z celkového počtu pohledá-

vek, ale v roce 2013 už množství pohledávek po splatnosti dosahuje téměř 70 %. I struktu-

ra pohledávek po splatnosti se mění a množství pohledávek po splatnosti se zvyšuje u po-

ložek nad 30 dnů. 
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Horšící se situace v oblasti pohledávek je úzce spjata s řízením pohledávek. Zatímco v roce 

2011 probíhaly ve společnosti porady ohledně splatnosti faktur a platební morálce odběra-

telů každý týden, v dnešní době kontrola pohledávek je prováděna jednou za měsíc.  

Z hlediska zajištění pohledávek a vymáhání firma nemá zatím velké problémy. Společnost 

k zajištění pohledávek využívá zajišťovací převod práva, smluvní úroky z prodlení. 

V případě dlouhodobého smluvního partnera dochází k započtení pohledávek. Odepsané 

pohledávky se pohybují téměř na nulové úrovni, ale v roce 2013 už dochází k mírnému 

nárůstu odepsaných pohledávek. I z pohledu opravných položek, které vyjadřují rizikovost 

pohledávek, se jejich hodnoty za sledované roky zvyšují. 

9.2 Navrhovaná doporučení 

Firma nemá velký problém s vymáháním pohledávek (hodnota odepsaných pohledávek se 

pohybuje kolem 0,03 – 0,3 % z celkové výše krátkodobých pohledávek), ale spíše s pla-

tební morálkou odběratelů, kteří nejsou ochotni platit ve stanovených lhůtách. V doporu-

čeních se proto bude práce zabývat spíše otázkou včasné platby a eliminace pohledávek po 

splatnosti. Avšak i počet odepsaných pohledávek se zvyšuje a je tedy na místě zlepšit pro-

ces řízení pohledávek. Kdyby odběratelé platili účetní jednotce včas za její služby, nemu-

sela by se potýkat s problémy s likviditou, kterou uměle zvyšuje odprodejem zásob. Přeby-

tečné peníze by tak mohla investovat do nových nemovitostí a movitého majetku. 

Společnost spíše tlačí na maximalizaci prodeje, než na minimalizaci pohledávek po lhůtě 

splatnosti. Při rozhodování jakou úvěrovou politiku účetní jednotka využije, by se měla 

zaměřit na velikost rentability tržeb, kterou by měla porovnat s odvětvovým průměrem. 

Na základě informací získaných ze stránek ministerstva průmyslu a obchodu byl proveden 

výpočet rentability tržeb pro skupinu podle CZ-NACE 68 - Činnosti v oblasti nemovitostí. 

Kategorie nevystihuje přesně oblast činnosti společnosti, jelikož společnost obchoduje v 

dané oblasti teprve od roku 2012. V roce 2011 došlo ke změně hlavní činnosti a jejímu 

postoupení na dceřinou společnost. Jde pouze o orientační porovnání, které nezohledňuje 

ani doplňkovou činnost společnosti. Pro srovnání využiju pouze rok 2012 a 2013. 
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Tabulka 12: Srovnání rentability tržeb v letech 2012 – 2013 (Statistické údaje 

MPO, Interní materiály – vlastní zpracování) 

Rok 2012 2013 

ROS – ABC, s. r. o. 10,9 % 13 % 

ROS - odvětví 160 % 87 % 

Hodnoty v odvětví výrazně převyšují rentabilitu společnosti. Jak už bylo zmíněno, jde však 

o orientační hodnoty, protože se v statistice nachází i společnosti, které se přímo zaměřují 

na výstavbu bytových prostor a následně jejich pronájmem, kterým nemá společnost mož-

nost konkurovat. Pokud ovšem přihlédneme na vypočtené hodnoty míra zisku z tržeb je u 

společnosti proti odvětví nízká a měla by se tedy více starat o své polhůtní a nedobytné 

pohledávky. 

Bylo by vhodné, kdyby společnost snížila dobu obratu pohledávek aspoň na takovou úro-

veň jako je doba obratu závazků. V této oblasti může učinit následující opatření: 

Sledování splatnosti faktur minimálně týdně. Firma dříve kontrolovala splatnosti faktur 

na týdenní bázi, po přechodu na měsíční úroveň však dochází k zhoršení situace a společ-

nost není schopna uhlídat si platební morálku odběratele. V této oblasti je možné využít 

vyspělý informační systém, který sám bude generovat upomínky a v kterém by bylo možné 

nastavit i předupomínku, že se blíží splatnost faktur. Systém QI, který společnost ke své 

činnosti využívá, obsahuje modul finance, jež automatické generování upomínek umožňuje 

a firma by jej tedy měla využívat. 

Nabídnout odběratelům slevu (skonto) za zaplacení pohledávky např. do deseti dnů od 

vystavení faktury. Sleva by neměla být moc nízká, ale v takové výši, aby se odběratelům 

vyplatilo nabídky využít. Sazba skonta musí být tak vysoká, aby čerpání obchodního úvěru 

či využití skonta s případnou pomoci bankovního úvěru bylo ekvivalentní. Daným opatře-

ním by se snížila doba obratu pohledávek a společnost by měla dost peněz na pokrytí 

svých závazků, aniž by musela hledat jiné zdroje krátkodobého financování. Nevýhodou 

tohoto řešení však je snížení velikosti tržeb. 

Stanovení výše skonta by mělo zohledňovat sazbu krátkodobého úvěru nebo kontokorentu. 

Pro stanovení výše slevy je zvolena výše úroku u podnikatelského úvěru v Komerční ban-

ce, která je buď sjednaná smluvně, nebo v případě pohyblivé sazby je vázaná na PRIBOR, 

kde se sazba pohybuje pro rok 2015 na 16 % (termín 7-14 dní). Pokud tedy společnost má 
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splatnost faktur 30 dnů a chce, aby odběratel zaplatil do 10 dnů, měl by nabízet skonto ve 

výši 1 % prodejní ceny. 

Zjišťování si informací o odběratelích. Informace si firma může zjišťovat z vnitřních i 

z vnějších zdrojů. Pro zjištění informací z vnějších zdrojů může společnost využít nějakou 

ze specializovaných agentur. Dané řešení je však finančně náročné a pro firmu, která ob-

choduje z velké části s dcerami, zbytečné. Dalším zdrojem informací, jak už bylo zmíněno 

v teoretické části práce, jsou bankovní informace nebo informace z obchodního rejstříku. 

Je otázkou pár minut, pokud by si firma stáhla rozvahu společnosti a spočítala alespoň li-

kviditu odběratele. Dále si společnost může zjistit, zda se odběratel nenachází v insolvenč-

ním rejstříku, nebo rejstříku úpadců. Vnitřní zdroje může společnost využít, pokud už 

s obchodním partnerem vedla smluvní vztah. Na základě předchozích zkušeností se roz-

hodnout zda se zákazníkem dál obchodovat nebo raději hledat jiného odběratele. 

Rozdělit odběratele do bonitních skupin. Pro rozdělení zákazníků do bonitních skupin je 

vhodné si zvolit určité kritéria. Kritérií může být i více – pak se k nim přiřadí různé váhy a 

jednotlivým odběratelům se následně přiřadí body (Vozňáková, 2004). Jedná se o ABC 

analýzu. Z důvodu rozsahu práce se nebudu zabývat detailním postupem výpočtu bonity. 

Na základě rozdělení zákazníků pak může firma lépe stanovit svůj přístup v oblasti pro-

blematiky pohledávek. 

Na základě provedené analýzy byli odběratelé rozděleni do bonitních skupin, přičemž 

hlavním kritériem pro jejich rozdělení je množství pohledávek po splatnosti, s jejichž 

včasnou úhradou má společnost problémy. 

1. Dobří odběratelé – V této skupině bychom nalezli dlouhodobé smluvní partne-

ry, kteří platí své pohledávky ve stanoveném termínu nebo maximálně 30 dní 

po splatnosti faktury. Pro společnost by zde měla hrát role maximalizace tržeb a 

udržení dlouhodobého smluvního vztahu. Firma u těchto zákazníků nemusí 

provádět častou kontrolu splatnosti faktur a využívat zajišťovací instrumenty. 

Pro zajištění i budoucích odběrů by bylo vhodné poskytnout zákazníkům slevu i 

na další nákup. 

2. Střední odběratelé – Rizikovější skupina odběratelů, u kterých účetní jednotka 

eviduje pohledávky po splatnosti mezi 30 a 90 dny. Odběratele střední skupiny 

by bylo vhodné motivovat například skontem, aby platili své závazky včas. Je 

nutná častější kontrola úhrady jejich závazků. 
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3. Špatní odběratelé – Špatným odběratelům by měla být věnována největší po-

zornost. Jedná se o odběratele, s kterými společnost už zaznamenala problémy 

s jejich platební schopností a eviduje u nich polhůtní pohledávky nad 90 dnů. 

Společnost by měla zvážit, zda se jí vůbec vyplatí i nadále s odběrateli obcho-

dovat. 

Společnost se tedy potýká se špatnou platební morálkou odběratelů a s tím spojenou níz-

kou likviditou, kterou zvyšuje odprodejem zásob. Navrhovaná opatření by podnik mohl 

uplatnit a zaměřit se více na problematiku řízení pohledávek. Postupem času by případně 

mohl navrhované opatření zahrnout mezi stávající aplikované postupy. 
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ZÁVĚR 

Řízení pohledávek představuje komplexní systém, který ovlivňuje úspěšnost podnikání 

společnosti. Pokud dojde k podcenění řízení v oblasti pohledávek, může dojít k finančním 

problémům společnosti a s tím spojenou neschopností splácet své závazky. Bakalářská 

práce se zabývala zmíněnou problematikou, aby zlepšila proces řízení pohledávek ve firmě 

ABC, s. r. o. 

Cílem práce bylo zhodnocení způsobu řízení pohledávek ve vybrané společnosti. Jakým 

způsobem je řešeno zajištění pohledávek, aby společnost předcházela zbytečným problé-

mům s platební morálkou odběratelů. Z finanční analýzy lze vidět, že společnost začíná 

mít problémy s odběrateli a je tedy důležité, problematiku začít řešit. 

Bakalářská práce se týkala jen části systému řízení pohledávek, jelikož jde o širokou oblast 

a nebylo by možné ji obsáhnout v jedné práci. Mezi další způsoby řízení pro společnost by 

bylo vhodné, kdyby si vedla podrobný informační systém o svých odběratelích, aby mohla 

včas reagovat na zhoršenou platební morálku a přistoupit k některému ze způsobu zajištění 

pohledávky. Na základě daných informací by si pak mohla rozdělit odběratele do bonitních 

skupin, které práce navrhuje. Rozdělení odběratelů je velmi široké téma, které by vystačilo 

i na další bakalářskou práci. 

V teoretické části práce byl proveden průzkum literárních pramenů a byly zpracovány teo-

retické a metodické poznatky týkající se řešené problematiky. V práci byly popsány právní 

aspekty pohledávky, způsoby řízení, zajištění pohledávek a vymáhání pohledávek. Dále 

se práce zabývala účetním řešením nedobytných pohledávek. V účetnictví je zapotřebí za-

chytit sníženou hodnotu pohledávky, pomocí opravné položky. V případě neúspěšného 

vymáhání provést následný odpis pohledávky. Společnost si tak může snížit, o ztrátu vy-

plívající z nesplacení pohledávky, základ daně. Jedná se o oblast, která je pevně stanovena 

a upravena v zákonech a lze jen s obtížemi navrhovat zlepšení a inovace. Poslední část 

byla věnována finanční analýze. 

V praktické části byl popsán vznik a evidenci pohledávek ve společnosti. Jak účetní jed-

notka stanovuje cenu svých výrobků a služeb a následně je fakturuje odběratelům. Pokud 

není faktura zaplacená do její splatnosti, následuje tvorba opravných položek. Způsob je-

jich tvorby zachycovala další část bakalářské práce. 
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Na konci práce byla provedena analýza současného stavu pohledávek a jejich vývoj ve 

společnosti. Jedná se pouze o finanční analýzu části týkající se pohledávek, pro přesnější a 

podrobnější řízení by však bylo vhodné provést celkovou finanční analýzu. 

Práce pro mě byla přínosem, jelikož mi umožnila nahlédnout do praxe a uvědomit si jak 

řízení pohledávek a jejich evidence funguje v běžném životě podniku. V práci jsem mohla 

uplatnit nabyté teoretické poznatky z bakalářského studia a využít je pro zefektivnění říze-

ní ve zvolené firmě. Doufám, že mé doporučení a hodnocení přinese společnosti užitek. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

DOP  Doba obratu pohledávek. 

DOZ  Doba obratu závazků  Doba obratu pohledávek. 

FO  Fyzická osoba  Doba obratu pohledávek. 

KVP  Koeficient využití pohledávek  Doba obratu pohledávek. 

OR  Obchodní rejstřík  Doba obratu pohledávek. 

PO  Právnická osoba  Doba obratu pohledávek. 

ROP  Rychlost obratu pohledávek  Doba obratu pohledávek. 

ROS  Rentabilita tržeb  Doba obratu pohledávek. 

T  Tržby  Doba obratu pohledávek. 

ÚO  Účetní období  Doba obratu pohledávek. 

ZDP  Zákon o daních z příjmů  Doba obratu závazků. 

 

    Účetní období. 
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