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Úvod 

Tématem bakalářské práce je problematika pohledávek z účetního a daňového pohledu. 

Toto téma jsem si vybrala, protože mě tato problematika vždy zajímala, a již opakovaně 

jsem se s touto problematikou v praxi setkala. Praktická část bakalářské práce byla 

zpracována ve společnosti s ručením omezeným se sídlem v Plzni. Tento podnikatelský 

subjekt byl zvolen, protože v této obchodní společnosti již 2 roky pracuji a mám snadný 

přístup k potřebným informacím.  
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1 Cíl práce a metodika řešení 

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu pohledávek ve vybraném 

podnikatelském subjektu, a to z účetního a daňového pohledu, a analyzovat řízení 

pohledávek. Na základě této analýzy nalézt případné nedostatky a doporučit opatření, 

která povedou ke zlepšení současného stavu. 

Dílčími cíli jsou stručné vymezení pojmů týkajících se pohledávek, analýza procesu 

řízení pohledávek a jeho aspektů z hlediska účetnictví a daní. To vše je v souladu 

s teoretickými poznatky získanými z dostupných zdrojů. 

Pro dosažení stanovených cílů byla bakalářská práce rozdělena do několika částí. První 

část se zabývá vymezením pohledávek, řízením pohledávek a vykazováním pohledávek 

v účetnictví. 

Druhá část se zabývá charakteristikou vybrané účetní jednotky a analýzou pohledávek. 

Poslední částí jsou doporučené návrhy na zlepšení současného stavu, které jsou 

podloženy analýzou. 
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2 Vymezení pohledávek 

Dle občanského zákoníku (§ 1721) se za pohledávku považuje právo věřitele na plnění 

určitého závazku (dluhu) dlužníkem. (Businessinfo) 

Z účetního hlediska jsou pohledávky považovány za oběžný majetek podniku, který 

nalezneme v rozvaze jako aktivum. (Synek, 2011) 

Z hlediska účetnictví pohledávky členíme dle doby splatnosti na krátkodobé a 

dlouhodobé. Dlouhodobé pohledávky jsou takové pohledávky, které mají splatnost delší 

než jeden rok. Krátkodobé pohledávky jsou pohledávky se splatností kratší než jeden 

rok. (Pilátová a Richter, 2011) 

Další členění pohledávek je podle míry rizika na: 

• Standardní pohledávky, u kterých není důvod pochybovat o včasném zaplacení. 

Tyto pohledávky budou splacené dle předem dohodnutých podmínek.  

• Sledované pohledávky jsou pohledávky, u kterých dochází ke zhoršení finanční a 

důchodové situace dlužníka, ale není předpokládaná žádná ztráta. Předpokládá se, že 

případné úroky a poplatky budou zaplaceny v plné výši. 

• Nestandardní pohledávky jsou takové pohledávky, které jsou splaceny částečně, 

avšak splacení v plné výši je nejisté. 

• Pochybné pohledávky jsou pohledávky, u kterých je splacení v plné výši 

nepravděpodobné, ale částečné splacení je možné. 

• Ztrátové pohledávky jsou takové pohledávky, jejichž splacení je nemožné a jeví se 

jako nenávratné. 

(Perthen, 2015) 

2.1 Ocenění pohledávek 

Problematika oceňování pohledávek v účetnictví je řešena zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva financí č. 500/2002 

Sb. Dále tuto problematiku nalezneme v Českých účetních standardech. (Pilátová a 

Richter, 2011) 

Dle § 25 zákona o účetnictví pohledávky oceňujeme při vzniku jmenovitou hodnotou, 

při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou. Podle § 27 odst. 1 písm. f) 
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pohledávky, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování, oceňujeme reálnou 

hodnotou ke dni sestavení účetní závěrky. (Business center a) 

Do pořizovací ceny se zahrnuje cena pořízení a náklady, které s pořízením přímo 

souvisejí. Mezi tyto náklady patří např. odměny právníkům a provize za uskutečnění 

obchodu. (Pilátová a Richter, 2011) 

2.2 Problematika pohledávek v cizích měnách 

Pohledávky v jiné měně jsou v účetnictví evidovány v obou měnách, kdy se cizí měna 

přepočítává na české koruny. Pro přepočet může účetní jednotka použít aktuální denní 

kurz ČNB nebo pevný kurz, který si účetní jednotka stanoví sama. Pevný kurz musí být 

stanoven pro určité období a k určitému datu v závislosti na kurzu ČNB. (Pilátová a 

Richter, 2011) 

To jaký kurz bude účetní jednotka používat, musí mít pevně stanoveno se své 

vnitropodnikové směrnici a takto stanovenou metodu oceňování musí používat u všech 

pohledávek v cizích měnách. V průběhu účetního období nelze způsob oceňování 

pohledávek v cizích měnách měnit. (Pilátová a Richter, 2011) 

Dalším problémem je stanovit okamžik uskutečnění účetního případu. Pro potřeby 

oceňování pohledávek, lze za tento okamžik považovat datum vystavení faktury nebo 

datum přijetí dodávky. (Pilátová a Richter, 2011) 

Při účtování těchto pohledávek vznikají kurzové rozdíly. Kurzové rozdíly mohou 

vznikat v průběhu účetního období, a to při používání denního kurzu ČNB, ale i při 

používání pevného měsíčního kurzu. Přesněji pokud datum zaúčtování a datum úhrady 

faktury jsou rozdílné, například u denního kurzu jiný den a u pevného měsíčního kurzu 

v jiném měsíci, může vznikat kurzová ztráta nebo kurzový zisk. Účtování je zachyceno 

v následujících tabulkách, pro zjednodušení se neuvažuje o DPH. (Pilátová a Richter, 

2011) 
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Tabulka č. 1: Kurzový zisk 

Datum Text EUR 
Kurs 

Kč/EUR 

Hodnota 

v Kč 
MD D 

13. 1. 2016 
Faktura vystavená za 

zboží 
500 27,40 13 700 311 604 

16. 1. 2016 
Úhrada vystavené 

faktury na Bú 
500 27,50 13 750 221 311 

16. 1. 2016 Kurzový rozdíl --- --- 50 311 663 

Zdroj: Pilátová a Richter, 2011, vlastní zpracování 

Tabulka č. 2: Kurzová ztráta 

Datum Text EUR 
Kurs 

Kč/EUR 

Hodnota 

v Kč 
MD D 

13. 1. 2016 
Faktura vystavená za 

zboží 
500 27,40 13 700 311 604 

16. 1. 2016 
Úhrada vystavené 

faktury na Bú 
500 27,20 13 600 221 311 

16. 1. 2016 Kurzový rozdíl --- --- 100 563 311 

Zdroj: Pilátová a Richter, 2011, vlastní zpracování 

Při sestavování účetní závěrky je nutné přepočítat konečný stav pohledávek v cizích 

měnách dle platného kurzu ČNB k 31. 12. Případná kurzová ztráta nebo kurzový zisk 

by se zaúčtovaly úplně stejně, tj. ztráta na účet 563 a zisk na účet 663. (Pilátová a 

Richter, 2011) 
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3 Řízení pohledávek 

Řízení pohledávek je součástí krátkodobého finančního managementu, jehož cílem je 

řádné a včasné zaplacení pohledávek. Správné řízení pohledávek chrání obchodní 

společnost před případnou druhotnou platební neschopností a ovlivňuje charakter 

obchodní politiky, kterou si každá obchodní společnost stanovuje sama. (Nývltová a 

Marinič, 2010) 

Při velmi tvrdé obchodní politice bude mít obchodní společnost nízkou výši pohledávek 

zaplacených se zpožděním a nedobytné pohledávky se budou vyskytovat pouze 

výjimečně. Z druhé strany při uvolněné obchodní politice obchodní společnost bude mít 

spoustu nedobytných pohledávek, které znamenají vysoké náklady. A jak již bylo 

řečeno výše, může tato obchodní politika znamenat v krajní situaci až druhotnou 

platební neschopnost, což může mít velmi negativní následky. Nalézt optimum je velmi 

těžké. (Kislingerová, 2010) 

Při řízení pohledávek je nutné mít neustále na paměti faktor času a faktor rizika. Faktor 

času je ovlivňován inflací, kdy vlivem inflace, reálná hodnota peněz klesá. Říká se, že 

koruna obdržená dnes má větší hodnotu než koruna obdržená zítra. Například dnes je 

míra inflace 1 %, tudíž koruna každým dne ztrácí svoji hodnotu. Faktor rizika nám říká, 

že bezpečná koruna má větší hodnotu než riziková koruna. Například lze-li získat 

peníze hned, jsou pro nás výhodnější, než pokud bychom peníze investovali a 

podstupovali riziko neúspěchu. (Vozňáková, 2004 a Český statistický úřad) 

Řízení pohledávek lze rozdělit na 2 části: prevence a vymáhání. V části prevence je 

důležité sledovat bonitu dlužníka a jeho chování. Vhodné je ověřit si údaje v centrálním 

registru úvěrů provozovaného ČNB a ověřit u orgánů finanční správy, zda je, nebo není 

nespolehlivý plátce úvěru a daní. To vše proto, aby se předešlo vzniku nedobytných 

nebo pozdě hrazených pohledávek. Fáze vymáhání nastupuje, pokud selhala preventivní 

opatření. (Kislingerová, 2010) 

3.1 Prevence vzniku pohledávek po splatnosti 

Prevence se snaží, aby byly pohledávky hrazeny včas a v plné výši. Její pravidla lze 

shrnout do několika oblastí: limity dodavatelských úvěrů, individuální platební 

podmínky, zajištění pohledávek, zástavní právo, ručení, smluvní pokuta, řádně 

vystavená faktura a doklady potvrzující existenci pohledávek. (Kislingerová, 2010) 
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Dodavatelský úvěr je ve své podstatě odkládání splatnosti závazku svým odběratelům. 

Obecně lze říci, že obvyklá splatnost je 14–90 dnů. Typickým příkladem 

dodavatelského úvěru je prodej zboží či služeb na fakturu. Důležité je stanovit 

maximální hranici tzv. úvěrový limit, která stanovuje celkovou sumu neuhrazených 

závazků odběratelů, do které je ochotna obchodní společnost fakturovat, aniž by své 

pohledávky měla splacené. Cílem nastavování těchto hranic je, aby se snížilo riziko 

nezaplacení faktur. (Kislingerová, 2010) 

Mezi další oblasti prevence patří platební podmínky. Platebními podmínkami se rozumí 

například splatnost faktur, kterou se dodavatel téměř vždy snaží co nejvíce zkrátit, nebo 

skonto za včasnou platbu. U splatnosti faktur musí obchodní společnost najít 

kompromis mezi svými protichůdnými cíli, kterými jsou snaha maximalizovat prodej a 

minimalizovat úvěrové riziko. Skonto znamená, že pokud odběratel zaplatí předmětnou 

fakturu dříve, než nastane doba její splatnosti, bude mu poskytnuta sleva. Na faktuře 

nebo ve smlouvě musí být uvedena tato procentuální sleva a počet dní před splatností. 

(Kislingerová, 2010) 

Smlouva i faktura jsou doklady potvrzující existenci pohledávek. Pokud se dodavatel 

chce vyhnout zbytečným problémům, je nutné, aby velmi pečlivě dbal na formální 

náležitosti faktur. (Kislingerová, 2010) 

Faktura jakožto účetní doklad musí obsahovat tyto náležitosti: 

• označení účetního dokladu, 

• název, adresu a daňové identifikační údaje (pokud jej má) obou účastníků, 

• obsah účetního případu, 

• peněžní částku nebo cenu za měrnou jednotku a vyjádřené množství, 

• datum vyhotovení, datum splatnosti a datum zdanitelného plnění, 

• vyčíslené DPH v českých korunách. 

(Business Center b) 

Zajištění pohledávek je další způsob, jak se vyhnout možnému riziku neuhrazení 

pohledávek. Zajištění lze provést zástavním právem, ručením či smluvní pokutou. 

(Perthen, 2015) 

Zástavní právo je upraveno v Občanském zákoníku a vzniká na základě písemné 

smlouvy, rozhodnutí soudu, správního úřadu nebo i ze zákona. Zástavou může být 

například movitá i nemovitá věc, soubor věcí a cenný papír. Účetní jednotka musí 
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evidovat majetek, který byl dán do zástavy v oddělené evidenci. (Drbohlav a Pohl, 

2011) 

Ručení je upraveno v Občanském zákoníku a vzniká na základě smlouvy nebo 

písemným prohlášením ručitele, že přebírá povinnost pohledávku uhradit, pokud tak 

neučiní dlužník. (Drbohlav a Pohl, 2011) 

Smluvní pokuta je také upravena v Občanském zákoníku. Má nejčastěji peněžitou 

formu a vzniká na základě smlouvy. Smluvní pokutu upravuje Český účetní standard 

č. 019, který říká, že se účtují do skupiny jiné provozní náklady a jiné provozní výnosy, 

bez ohledu na to, zda byly zaplaceny. Tyto smluvní pokuty jsou daňově uznatelným 

nákladem a výnosem pokud byly skutečně zaplaceny. (Drbohlav a Pohl, 2011) 

3.2 Vymáhání pohledávek 

Vymáhání pohledávek je většinou až krajním řešením. K tomuto bodu dochází, pokud 

selhala preventivní opatření. Tento krok musí podnikatel podniknout, pokud chce 

dosáhnout nucené úhrady své pohledávky. Toto řízení je vždy zahajováno na návrh 

věřitele. Pokud by tak věřitel neučinil, pohledávka by plynutím času byla promlčena. 

(Perthen, 2015)  

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník § 629 je promlčení lhůta stanovena na 3 

roky nejdéle 10 let a běží ode dne, kdy mohlo být poprvé uplatněno právo. Dle § 630 si 

strany mohou ujednat kratší i delší lhůtu, ale minimální je jeden rok a maximální 15 let. 

3.2.1 Vymáhání pohledávek mimosoudní cestou 

Vymáhání vlastními silami je například telefonický kontakt, který lze využít a bude 

efektivní, pokud má obchodní společnost větší počet zákazníků, kteří nakupují 

v menším objemu. Tento způsob vymáhání není příliš nákladný a je rychlý, a často 

dokáže vyřešit mnoho problémů. V případě, kdy se jedná o neuhrazenou pohledávku 

z důvodu, že byla chybně zpracována, či vůbec nedoručena, předejde telefonický 

kontakt nákladnějšímu mimosoudnímu či soudnímu vymáhání. Další způsob je osobní 

kontakt, který přináší lepší výsledky, protože při osobním jednání by měly být veškeré 

dohody o splácení potvrzené písemně. Písemné dohody lépe prokazují existenci 

pohledávky při případném soudním řízení. Dále následují písemné upomínky a výzvy 

k úhradě, které mají spíše dokumentační účel před soudním řízením, protože se berou 

spíš jako způsob urgence. (Kislingerová, 2010) 
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Pokud dlužník nereaguje na žádné z výše uvedených způsobů vymáhání pohledávek 

vlastními silami, měl by věřitel přistoupit k razantnějším způsobům vymáhání například 

rozhodčí řízení. Při rozhodčím řízení je nezbytně nutná existence smlouvy nebo 

rozhodčí doložky na věc, která se v něm nachází a zahajuje se po předchozí dohodě 

výlučně na věřitelův návrh. Rozhodčí řízení je upraveno v zákoně o rozhodčím řízení. 

Zahajuje se žalobou a to dnem, kdy žalobu obdržel rozhodčí soud nebo rozhodce. 

Rozhodce je jmenován a ve výkonu rozhodčího řízení se označuje jako předsedající 

rozhodce. Rozhodčí řízení je zpoplatněno poplatkem, který je uveden ve smlouvě nebo 

doložce. Existuje možnost připlatit si za zrychlené řízení, případně vést řízení on-line. 

(Perthen, 2015) 

3.2.2 Vymáhání pohledávek soudní cestou 

V případě, že dlužník nereagoval na telefonické, písemné či osobní způsoby vymáhání, 

ani v uzavřené smlouvě či dohodě nebyla uvedena rozhodčí doložka, nemá věřitel jinou 

možnost, než domáhat se svého práva soudní cestou. (Kislingerová, 2010) 

Při podávání návrhu na zahájení řízení, tj. žaloby, je nutno zaplatit soudní poplatek. 

Výše poplatků je upravena v zákoně o soudních poplatcích, který říká, že poplatek za 

soudní řízení je stanoven buď pevnou částkou, nebo procentem, pokud je základ 

vyjádřen peněžní částkou. Pokud je v návrhu zahrnuto více peněžních plnění, poplatek 

se stanoví procentem z jejich součtu. (Perthen, 2015) 

Pokud je předmětem peněžité plnění a je podán návrh na zahájení občasného soudního 

řízení, poplatky jsou rozděleny do 3 pásem: částky do 20 000 Kč činí poplatek 1 000 

Kč, v částce 20 001–40 000 000 Kč je poplatek ve výši 5 % z této částky a částky nad 

40 000 000 Kč je poplatek 2 000 000 Kč a 1 % z částky přesahující 250 000 000 Kč. 

Pokud poplatek není zaplacen, je celé řízení zastaveno (Perthen, 2015) 

Řízení nalézací je soudní řízení, které vede k získání exekučního titulu, na základě 

kterého lze zahájit nucené vymáhání pohledávky. Podání žádosti je zpoplatněno ve výši 

platné dle zákona o soudních poplatcích. (Perthen, 2015) 

Nalézací řízení je vedeno u příslušného soudu jako dvoustupňové, což znamená, že se 

lze proti rozsudku soudu prvního stupně odvolat. (Perthen, 2015) 

Po proběhnutí nalézacího řízení má věřitel k dispozici pravomocné rozhodnutí. Pokud 

ani v tuto chvíli dlužník neuhradí své závazky, nezbývá věřiteli nic jiného, než domáhat 

se svého práva v exekučním řízení. (Perthen, 2015) 
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V případě výkonu exekučního titulu je vždy exekuce prostřednictvím soudních 

exekutorů. Věřitel si vybírá soudního exekutora dle vlastního výběru. Při výběru není 

ničím omezen, protože soudní exekutoři mají celorepublikovou působnost. Exekutor 

může vybírat zálohy na náklady exekuce. (Perthen, 2015) 

Řízení insolvenční je velmi krajním řešením vymáhání neuhrazené pohledávky. Toto 

řízení řeší poměrné uspokojení věřitelů. Věřitel se zde může nacházet v pozici 

podavatele návrhu nebo v pozici přihlašujícího se o svoji pohledávku. Podnikatel 

jakožto věřitel musí podat přihlášku u insolvenčního soudu, pokud by tak neučinil, 

zaniká povinnost dlužníka pohledávku uhradit. (Perthen, 2015) 
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4 Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti  

Opravné položky mají vyjadřovat reálnou hodnotu aktiv, a tím podávat věrný a ucelený 

obraz finanční situace podniku, vyjadřuje se jimi dočasné snížení hodnoty majetku. 

(Drbohlav a Pohl, 2011)  

Opravné položky z hlediska účetnictví jsou upraveny zákonem o účetnictví, vyhláškou 

Ministerstva financí č. 500/2002 Sb. a Českým účetním standardem č. 005. Daňová 

problematika je upravena zákonem o rezervách. (Pilátová a Richter, 2011)  

Pro daňové účely je nutné rozlišit, zda se jedná o daňově uznatelné, tedy zákonné, nebo 

o daňově neuznatelné. Pokud se jedná o daňově neuznatelné, pak tyto opravné položky 

zvyšují základ daně pro výpočet daně z příjmu. (Pilátová a Richter, 2011) 

4.1 Daňové opravné položky 

Daňově uznatelné opravné položky jsou takové, které splňují podmínky dané zákonem 

o dani z příjmu, a pokud tak stanoví zákon o rezervách. Nazývají se také zákonné 

opravné položky. (Pilátová a Richter, 2011) 

Nestanoví-li zákon o rezervách jinak, lze opravné položky tvořit pouze k pohledávkám, 

o kterých bylo účtováno do výnosů při jejich vzniku a tento výnos nebyl příjmem 

osvobozeným od daně příjmů nebo nezahrnovaným do základu daně. (Pilátová a 

Richter, 2011) 

Opravné položky nelze tvořit například k pohledávkám z titulu cenných papírů, 

ostatních investičních nástrojů, úhrady ztráty společnosti, úroků z prodlení, 

k pohledávkám nabytých bezúplatně a k souboru pohledávek. (Pilátová a Richter, 2011) 

Věřitel nesmí tvořit zákonné opravné položky k pohledávkám, pokud má k dlužníkovi 

současně splatné závazky a neprovede vzájemný zápočet. Výjimkou jsou opravné 

položky za dlužníky, kteří jsou v insolvenčním řízení. (Pilátová a Richter, 2011)  
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Tabulka č. 3: Výše zákonných opravných položek 

Doba po splatnosti v měsících Výše opravné položky v % 

6 20 

12 33 

18 50 

24 66 

30 80 

36 100 

Zdroj: Vaigert, 2005, vlastní zpracování 

Také je možné vytvořit 100 % opravnou položku k pohledávkám bez příslušenství, 

které nejsou významné. Za tyto pohledávky se považují takové, které jsou po splatnosti 

nejméně 12 měsíců, součet všech pohledávek vůči jednomu odběrateli nepřesáhl 

30 000 Kč a opravná položka je maximálně do výše 30 000 Kč ročně. (Vaigert, 2005) 

4.2 Účetní opravné položky 

Tvorba účetních neboli daňově neuznatelných opravných položek vždy podléhá 

inventarizaci a mohou se vytvořit pouze do výše pohledávek. Nepřímým způsobem 

korigují jmenovitou hodnotu či pořizovací cenu pohledávky. Tento zápis se v účetním 

výkazu Rozvaha promítne ve sloupci korekce. Dále se promítne v účtové skupině 55 

jako náklad. (Ryneš, 2012)  

Výše opravných položek se odvíjí od doby, která uplynula od data splatnosti 

pohledávky. (Ryneš, 2005) 

U pohledávek po splatnosti 180–365 dní se tvoří opravná položka ve výši 50 % a 

u pohledávek, které jsou více jak 365 dní po splatnosti je opravná položka ve výši 

100 % hodnoty pohledávky. (Ryneš, 2012) 
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5 Odpis pohledávek po lhůtě splatnosti 

Odpisy jsou z hlediska účetních předpisů upraveny zákonem o účetnictví, vyhláškou 

Ministerstva financí č. 500 a Českým účetním standardem č. 10. Z hlediska daňových 

předpisů jsou upraveny zákonem o daních z příjmů a zákonem o rezervách. (Vaigert, 

2005)  

5.1 Jednorázový odpis – daňově uznatelný náklad 

Účetní jednotka může jednorázově odepsat pohledávku, pokud bylo o této pohledávce 

při vzniku účtováno do výnosů, který nebyl osvobozen, nebo bylo možno uplatňovat 

opravné položky dle zákona o rezervách. (Drbohlav a Pohl, 2011) 

Případně lze odepsat pohledávku jednorázově, u které nebylo možné tvořit opravné 

položky pouze, protože od doby splatnosti uplynulo méně než 18 měsíců. Nebo pouze 

protože pohledávka měla v okamžiku vzniku hodnotu vyšší než 200 000 Kč a k této 

pohledávce nebylo zahájeno rozhodčí, soudní nebo správní řízení. (Ryneš, 2012) 

5.2 Účetní odpis pohledávky po lhůtě splatnosti 

Účetní odpisy si stanovuje účetní jednotka sama, pokud vyhodnotí, že vymáhání 

pohledávky je neefektivní nebo existuje pouze malá šance, že pohledávka bude 

splacena. Tyto odpisy nesnižují daňový základ, proto jsou daňově neuznatelným 

nákladem. Často se tvoří k pohledávkám nevýznamných hodnot, nebo pokud je u 

dlužníka neznámý pobyt. (AZ Data) 

Dalším případem, kdy se odepisuje pohledávka účetně je, když účetní jednotka upustí 

od vymáhání pohledávky z důvodu, že by náklady na vymáhání byly vyšší než přínos 

z jejího vymáhání. (Štohl, 2012) 

5.3 Účtování odpisů pohledávek 

Odpis pohledávek se účtuje MD 546 – odpis pohledávky/D 311 – odběratelé. Úhrada již 

odepsané pohledávky v minulosti se zaúčtuje MD 221 – bankovní účet/D 646 – výnosy 

z odepsaných pohledávek. (Vaigert, 2005) 

Účetní jednotka má povinnost vést odepsané pohledávky v podrozvahové evidenci, 

protože není vyloučené, že nedojde k úhradě již odepsané pohledávky. (Bařinová a 

Vozňáková, 2007) 

  



20 

6 Zobrazení pohledávek, opravných položek a odpisů 

pohledávek v účetních výkazech 

Pohledávky nalezneme v rozvaze a nově i ve výkazu cash flow, odpisy ve výkazu zisku 

a ztráty a opravné položky v obou výkazech. 

6.1 Rozvaha 

Dlouhodobé pohledávky se evidují v položce C.II. – Dlouhodobé pohledávky, které se 

dále rozdělují na pohledávky z obchodních vztahů, pohledávky – ovládaná nebo 

ovládající osoba, pohledávky – podstatný vliv, pohledávky za společníky, členy 

družstva a za účastníky sdružení, dlouhodobé poskytnuté zálohy, dohadné účty aktivní, 

jiné pohledávky a odložená daňová pohledávka. (Vaigert, 2005) 

Krátkodobé pohledávky se evidují v položce C.III. – Krátkodobé pohledávky, které jsou 

dále rozděleny na pohledávky z obchodních vztahů, pohledávky – ovládaná nebo 

ovládající osoba, pohledávky – podstatný vliv, pohledávky za společníky, členy 

družstva a za účastníky sdružení, sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, stát – 

daňové pohledávky, krátkodobé poskytnuté zálohy, dohadné účty aktivní a jiné 

pohledávky. (Vaigert, 2005) 

Tabulka č. 4: Zobrazení pohledávek v rozvaze 

Označení Aktiva 
Běžné období 

Minulé 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

C.II.  Dlouhodobé pohledávky Součet Součet   

C.II. 1. Pohledávky z obchodních 

vztahů 

31x 39x   

 2. Pohledávky – ovládaná nebo 

ovládající osoba 

35x 39x   

 3. Pohledávky – podstatný vliv 35x 39x   

 4. Pohledávky za společníky, 

členy družstva a za účastníky 

sdružení 

35x 39x   
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Označení Aktiva 
Běžné období 

Minulé 

období 

Brutto Korekce Netto Netto 

 5. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 31x 39x   

 6. Dohadné účty aktivní 31x 39x   

 7. Jiné pohledávky 33x, 

37x 

39x   

 8. Odložená daňová pohledávka 48x xxx   

C.III.   Součet Součet   

C.III. 1. Pohledávky z obchodních 

vztahů 

31x 39x   

 2. Pohledávky – ovládaná nebo 

ovládající osoba 

35x 39x   

 3. Pohledávky – podstatný vliv 35x 39x   

 4. Pohledávky za společníky, 

členy družstva a za účastníky 

sdružení 

35x 39x   

 5. Sociální zabezpečení a zdra-

votní pojištění 

33x 39x   

 6. Stát – daňové pohledávky 34x 39x   

 7. Krátkodobé poskytnuté zálohy 31x 39x   

 8. Dohadné účty aktivní 31x, 

38x 

39x   

 9. Jiné pohledávky 33x, 

37x 

39x   

Zdroj: Pilátová a Richter, 2011, vlastní zpracování 

Ve sloupcích brutto a korekce běžného období jsou čísla jednotlivých účtů, které 

zastupují jejich celkové hodnoty k datu sestavení účetní závěrky. Ve sloupci netto běžné 
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období jsou hodnoty, které se vypočítají jako hodnota korekce odečtená od hodnoty 

brutto. Ve sloupci netto minulé období jsou hodnoty z předcházejícího účetního období. 

(Pilátová a Richter, 2011) 

6.2 Výkaz zisku a ztráty 

Pohledávky se ve výkazu zisku a ztráty objevují ve formě nákladů a výnosů. Zobrazují 

se na jednotlivých řádcích opravných položek a odpisů. (Vaiger, 2005) 

Tabulka č. 5: Zobrazení opravných položek k pohledávkám a odpisů pohledávek ve 

výkazu zisku a ztráty 

Označení Položka Běžné období Minulé období 

G.  Změna stavu rezerv a opravných 

položek v provozní oblasti a 

komplexních nákladů příštích období 

55x 

 

H.  Ostatní provozní náklady 54x  

M.  Změna stavu rezerv a opravných 

položek ve finanční oblasti 
57x 

 

Zdroj: Ryneš, 2012, vlastní zpracování 

Ve sloupci běžné období jsou čísla jednotlivých účtů, které zastupují jejich celkové 

hodnoty k datu sestavení účetní závěrky. Ve sloupci minulé období jsou hodnoty 

z předcházejícího účetního období. (Ryneš, 2012) 

6.3 Příloha 

Příloha je nedílnou součástí účetní závěrky. Její podstatou je informovat o detailech 

finanční a majetkové situace, která nelze jednoznačně vyčíst z výkazu zisku a ztráty a 

z rozvahy. (Ryneš, 2012) 

Příloha obsahuje obecné údaje, informace o použitých účetních metodách, způsobech 

oceňování a účetních zásahách. Dále obsahuje informace k rozvaze a její součástí je i 

přehled o peněžních tocích. (Ryneš, 2012) 
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Podnik v příloze uvádí odděleně pohledávky: 

• po lhůtě splatnosti, 

• k podnikům ve skupině, 

• kryté podle zástavního práva nebo jištěné jiným způsobem, 

• výši pohledávek určených k obchodování. 

(Ryneš, 2012) 

6.4 Cash flow 

Dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění nově vzniká povinnost 

velkým účetním jednotkám vykázat výkaz cash flow neboli přehled o peněžních tocích 

v rámci účetní závěrky. Tato povinnost je od roku 2016. Tento výkaz je možné sestavit 

v kráceném nebo v plném rozsahu. Ve kráceném rozsahu se stavují výkaz cash flow 

účetní jednotky, které splňují podmínky dané zákonem. 

Dle vyhlášky Ministerstva financí č. 500 lze přehled o peněžních tocích sestavit přímou 

metodou, kdy se vykazují peněžní příjmy a výdaje a nepřímou metodou, kdy se 

výsledek hospodaření upravuje například o nepeněžní transakce, neuhrazené náklady a 

výnosy a položky příjmů a výdajů spojených s finanční a investiční činností. 

Dle českého účetního standardu č. 023 se pohledávky promítnou i v tomto výkazu, 

protože se jedná o nepeněžní operaci. Jejich změna stavu, kterou vypočteme jako 

počáteční stav mínus konečný stav odečítáme. 
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7 Charakteristika společnosti 

7.1 Vznik a popis činnosti 

Společnost byla založena roku 1999, se sídlem v Plzni. Zaměřovala se na prodej a 

stavbu počítačů na zakázku. Později se začala specializovat na prodej a servis síťových 

prvků, a to jak v bezlicenčních, tak licencí zatížených frekvenčních pásem. Tímto 

krokem se stala distributorem většiny světových výrobců wifi. (Discomp) 

V roce 2006 společnost uvedla na trh své vlastní značky MaxLink a EuroLan, které 

vznikly na základě vlastního vývoje, stejně jako různorodé příslušenství a kabeláže. 

Také se stala distributorem společnosti MikroTik. O rok později získala distribuci od 

společnosti Ubiquity Networks. (Discomp) 

V roce 2009 společnost získala další distribuci od společnosi TP-Link, otevřela novou 

pobočku v Ostravě a v Plzni se přestěhovala do větších prostor. (Discomp) 

Od roku 2012 společnost rozšířila své pole působnosti a začala se také specializovat 

v oblasti IP Security a bezdrátová řešení včetně příslušenství a technické podpory. 

(Discomp) 

Rok 2013 přinesl otevření nové pobočky v Praze a zároveň společnost získala distribuci 

od společnosti Hikvision. (Discomp) 

7.2 Pohled na společnost z ekonomického hlediska 

Obrat společnosti se od jejího vzniku zvyšuje. V prvních letech se zvyšoval nepatrně, 

větší nárůst zaznamenala mezi roky 2010 a 2011. Vývoj obratu je zaznamenán 

v následujícím obrázku. (Discomp) 
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Obrázek č. 1: Vývoj obratu v mil. USD 

 

Zdroj: Discomp 

Dle nové kategorizace platné od 1. 1. 2016 společnost patří mezi střední účetní 

jednotky, protože dosáhla dvou ze tří zákonem stanovených kritérií a to aktiva celkem 

do 500 mil. Kč a úhrn čistého ročního obratu do 1 000 mil. Kč. (portál.POHODA) 

Z dané kategorizace účetních jednotek vyplývají obchodní společnosti určité povinnosti 

při sestavování účetní závěrky: 

• vedení účetnictví v plném rozsahu (zákon umožňuje vést účetnictví ve zkráceném 

rozsahu, pokud splňuje zákonem stanovené podmínky), 

• povinnost vykazovat cash flow a výkaz vlastního kapitálu, 

• sestavení výroční zprávy, 

• ověření účetní závěrky auditorem, 

• zveřejnění účetní závěrky v rozsahu ověřeném auditorem. 

(portál.POHODA) 

Tabulka č. 6: Vývoj počtu zaměstnanců 

Rok 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet 

zaměstnanců 
7 13 13 13 16 28 28 28 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě zveřejněných informací na justice.cz 

V roce 2015 společnost zaměstnávala 28 pracovníků. 2 pracovníci byli na pobočce v 

Ostravě, 2 pracovníci v Praze a zbytek, tj. 24 pracovníku v centrále a zároveň v sídle 

společnosti v Plzni. V Plzni se pracovníci nacházeli v různých odděleních, a to: obchod, 

vedení a účetní, sklad, výroba a servis.  



26 

8 Pohledávky ve vybrané obchodní společnosti 

Oceňování pohledávek 

Obchodní společnost účtuje o pohledávkách v nominální ceně. Jejich reálnou hodnotu 

vyjadřuje pomocí opravných položek k pohledávkám, a to na základě věkové struktury. 

Tyto opravné položky účtuje na vrub nákladů.  

Přepočet pohledávek v cizích měnách 

Ve vybraném podnikatelském subjektu se objevují i pohledávky cizích měn, v Eurech a 

Amerických dolarech. Společnost má stanoveno ve vnitropodnikové směrnici, že pro 

převod cizích měn používá denní kurz stanovený Českou národní bankou ke dni 

uskutečnění účetního případu. Pohledávky v cizí měně vykázané k 31. 12. daného roku 

jsou přepočteny kurzem České národní banky k 31. 12. příslušného roku. 

Na konci každého účetního období společnost účtuje o kurzových rozdílech vzniklých 

v průběhu účetního období. Kurzové ztráty účtuje na účet 563 na stranu MD a kurzové 

zisky na účet 663 na stranu D. Kurzové rozdíly se provádí na každé faktuře samostatně. 

Vykazování pohledávek v rozvaze 

Obchodní společnost ve výkazu rozvaha vykazuje ve sledovaném období 2011 - 2015 

pouze krátkodobé pohledávky, zatímco dlouhodobé nikoli. Z krátkodobých pohledávek 

se jedná především o pohledávky z obchodních vztahů, daňové pohledávky vůči státu, 

krátkodobé poskytnuté zálohy a jiné pohledávky. 

Ve výkazu zisku a ztráty společnost vykazuje opravné položky k pohledávkám a odpis 

pohledávek. 

8.1 Analýza pohledávek 

Analýza pohledávek bude věnována pouze krátkodobým pohledávkám, jelikož 

společnost vykazuje pouze tyto pohledávky. Největší podíl tvoří pohledávky 

z obchodních vztahů. Ve společnosti se neobjevují pohledávky k podnikům ve skupině, 

ani pohledávky kryté podle zástavního práva nebo zajištěné jiným způsobem. 

Pohledávky se podílely v jednotlivých letech 2011–2015 12,68 %; 17,97 %; 18,05 %; 

21,17 %; 29,55 % a 30,32 % na celkových aktivech.  
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Tabulka č. 7: Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů v letech 2011–2015 v tis. Kč 

Pohledávky 

Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Celkem 18 566 40 483 40 682 81 468 95 219 

Z toho --- --- --- --- --- 

Do splatnosti 9 109 162 144 105 43 

Po splatnosti 9 457 40 321 40 538 81 363 95 176 

Zdroj: Přílohy k účetním závěrkám, vlastní zpracování 

Z tabulky je zřejmé, že pohledávky z obchodních vztahů se zvyšují, kromě roku 2013, 

kdy byl zaznamenán mírný pokles. Největší meziroční nárůst byl zaznamenán v letech 

2011 a 2012, kdy se hodnota více než zdvojnásobila. V roce 2014 se pohledávky opět 

zdvojnásobily. Důvodem mohlo být rozšíření pobočky v Ostravě. V roce 2015 

pohledávky také rostly. 

V roce 2011 byly pohledávky po splatnosti a do splatnosti v podobné výši. V roce 2012 

se tento poměr rapidně změnil a to tak, že téměř všechny pohledávky jsou nějakou dobu 

po splatnosti. Bohužel tato situace se nezměnila ani v následujících letech sledovaného 

období. Proto je nutné dále analyzovat jejich dobu po splatnosti. 

Tabulka č. 8: Pohledávky po lhůtě splatnosti v letech 2011–2015 v tis. Kč 

Doba po splatnosti 

ve dnech 

Rok 

2011 2012 2013 2014 2015 

Do 30  7 584 34 704 31 228 56 569 60 296 

Do 90  1 130 3 543 7 996 23 372 32 430 

Do 180  743 154 175 285 1 203 

180 – 365  0 921 201 -122 123 

Nad 365  0 0 938 1 259 1 124 

Zdroj: Přílohy k účetním závěrkám, vlastní zpracování 

Největší nárůst pohledávek, které jsou po splatnosti do 30dnů je mezi roky 2011 a 2012, 

kdy se jejich počet více než čtyřnásobil. V roce 2013 byl mírný pokles. V následujícím 
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roce se tyto pohledávky opět zvýšili téměř dvakrát. Mezi roky 2014 a 2015 se 

pohledávky po splatnosti do 30dnů zvýšily jen nepatrně. 

Graf č. 1: Podíl hodnot pohledávek po splatnosti 2013 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Graf nám ukazuje, že největší podíl pohledávek po splatnosti tvoří pohledávky, které 

jsou po splatnosti krátkou dobu, a to do 30dnů. Tvoří více jak tři čtvrtiny všech 

pohledávek po splatnosti. Další významný podíl 20 % tvoří pohledávky po splatnosti do 

90 dnů. Zbylé pohledávky po splatnosti jsou v malých nominálních částkách a tvoří 

podíl 3 %. 

Graf č. 2: Podíl hodnot pohledávek po splatnosti 2014 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

77%

20%

0%
1% 2%

Pohledávky po lhůtě splatnosti ve dnech

Do 30

Do 90

Do 180

180 – 365

Nad 365

69%

29%

0% 0% 2%

Pohledávky po lhůtě splatnosti ve dnech

Do 30

Do 90

Do 180

180 – 365

Nad 365



29 

Jako v předchozích letech největší podíl mají pohledávky s dobou po splatnosti do 

30dnů, ale jejich podíl mírně klesl. Pokles byl na necelých 70 % všech neuhrazených 

pohledávek. Naopak podíl pohledávek po splatnosti do 90dnů vzrostl a tvoří 29 %. 

Zbylé pohledávky jsou nízké a zaujímají 2 %. 

Graf č. 3: Podíl hodnot pohledávek po splatnosti 2015 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

V roce 2015 byl podobný vývoj struktury pohledávek jako v předchozích 2 letech. 

Pohledávky se splatností do 30dnů se lehce snížili na 64 % a pohledávky po splatnosti 

do 90dnů vzrostl na 34 %. Ostatní pohledávky tvoří 2 % struktury. 

Z výše uvedených tabulek a grafů je zřejmé, že se více prodává na obchodní úvěr, a 

tedy roste i riziko jeho nesplacení. Bohužel toto riziko se stává více pravděpodobným, a 

tím faktury nejsou zaplacené včas nebo v plné výši. 

Struktura pohledávek po splatnosti se mění pomalu a k horšímu. Tedy, že je více 

pohledávek, které jsou delší dobu po splatnosti a hrozí, že bude těžší jejich 

vymahatelnost 

8.2 Prevence vzniku pohledávek po splatnosti 

S ohledem na výše uvedené společnost již v minulosti přikročila k některým 

preventivním opatřením. Aby společnost předcházela vzniku problematickým 

pohledávkám, tak u nových zákazníků nejprve společnost zavede jeho informace do 

účetního softwaru, který automaticky provede kontrolu nespolehlivého plátce. Pokud by 
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systém odhalil při zadávání jeho údajů do systému, že se jedná o nespolehlivého plátce, 

pak tento odběratel vždy musí zaplatit nejprve zálohou fakturu nebo svůj nákup 

v hotovosti. Dále u nových zákazníků, u kterých systém nepotvrdil, že se jedná o 

nespolehlivého plátce, požaduje zaplacení pohledávek zálohovou fakturou nebo 

v hotovosti u prvních třech nákupů. Pokud platby proběhnou v pořádku, poté může 

odběratel platit faktury převodem na účet.  

U stávajících zákazníků firma vede jedno opatření a to takové, že poskytuje 

dodavatelský úvěr pouze do výše 10 % již zaplacených faktur. Výše dodavatelského 

úvěru se odvíjí od výše marže, kterou si firma stanovila 7 %. Pokud odběratel nezaplatí, 

větší část ztráty pokryje stanovená marže. Pro firmu to sice znamená, že nevydělá, ale 

ani neztrácí.  

Například pokud přijde nový zákazník, který udělá první tři nákupy bez problémů, tj. 

zaplatí hotově a všechny budou v hodnotě 1 000 Kč. Poté tento zákazník již může dostat 

dodavatelský úvěr ovšem dle výše zmíněného pravidla pouze do výše 300 Kč.  

Pokud již odběratel dostává dodavatelský úvěr a stane se, že nezaplatí, a po 

telefonickém kontaktování se vymlouvá, že fakturu neobdržel, je mu tato faktura 

zaslána poštou na doručenku. Tyto potvrzené doručenky si společnost eviduje a zakládá, 

pro případné soudní vymáhání. 

Pokud odběratel nezaplatí ani po zaslání faktury poštou a má již více neuhrazených 

faktur, zboží mu není zasláno, dokud nezaplatí a dále mu není ani fakturováno. 

Společnost má samozřejmě i VIP zákazníky, kteří firmě dělají vysoké obraty ročně a 

mají s nimi vřelé obchodní vztahy. U těchto zákazníků je firma ochotna na základě 

předchozí domluvy prodloužit dobu splatnosti z obvyklých 10 dní na jeden měsíc. 

8.3 Vymáhání pohledávek 

Pokud nějaký odběratel nezaplatí fakturu v době splatnosti firma je nucena podniknout 

kroky, které jsou součástí fáze vymáhání pohledávek. 

První krok je upozornění odběratele e-mailem, že mu existují nějaké závazky vůči 

firmě. Tento e-mail je rozesílán, pokud jsou nějaké faktury po splatnosti nejméně pět 

dní. Odběratel je v mailu informován, jakých faktur se jejich závazek týká, jaká je jejich 

výše, kolik dní jsou po splatnosti a na jaký účet mají peníze poslat. Pět dní jako 

stanovená tolerance je z důvodu prodlevy připsání peněz na účet, kdy odběratel posílá 
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peníze v den splatnosti, následující den je platba připsána na účet. Další den prodlevy je, 

že se výpisy načítají do účetního programu až den zpětně. Pokud by tedy platba byla 

odeslána v pátek a platba spárovaná s fakturou až v úterý, je zde ještě jeden den rezervy, 

aby se neposílal e-mail zbytečně. 

Druhý krok nastává, pokud odběratel nereaguje na výzvy odeslané e-mailem, které jsou 

celkem tři. V tomto okamžiku firma kontaktuje vymahačskou společnost, se kterou má 

uzavřenou smlouvu, a předá jí veškeré podklady, které potřebuje pro úspěšné vymáhání. 

Třetím krokem je kontaktování právníka, který přebírá podklady a snaží se nejprve 

kontaktovat odběratele telefonicky či písemně a vymoci od něj peníze mimosoudní 

cestou. Pokud je i tento pokus neúspěšný, přichází v úvahu soudní řízení. 

8.4 Odpisy a opravné položky pohledávek  

Společnost účtuje o odpisech v souladu se zákonem do nákladů a rozlišuje, jak daňové 

uznatelné, tak daňově neuznatelné odpisy pohledávek. Využívá k tomu analytiku účtu 

546. O opravných položkách se ve vybrané společnosti účtuje do nákladů na účet 559 a 

na aktivní účet 391, který je rozdělen také analytikou na daňové a nedaňové opravné 

položky k pohledávkám. 

8.4.1 Odpisy pohledávek 

Odpisy pohledávek firma sama nepočítá a netvoří, účtuje o nich na základě podkladů od 

auditorské společnosti, která audit ve firmě provádí. Firma auditorské společnosti 

poskytne seznam pohledávek a ta po zvážení všech okolností napíše výši odpisů, a zda 

jsou daňově uznatelné nebo neuznatelné. Dle těchto podkladů firma odpisy zaúčtuje na 

příslušné analytické účty. 

8.4.2 Opravné položky pohledávek 

Ve společnosti se objevují opravné položky pouze k pohledávkám. Tyto opravné 

položky jsou zákonné i ostatní. 

Každý rok dochází k rozpuštění opravných položek a k tvorbě nových. 

Společnost do roku 2013 tvořila opravné položky k pohledávkám a to takto: 

• pohledávky do 200 000 Kč nad 6 měsíců – tvorba 20 %, 

• pohledávky na 200 000 Kč – zahájeno soudní, rozhodčí nebo správní řízení. 
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Dále na základě počtu měsíců: 

• nad 6 – tvorba 20 %, 

• nad 12 – tvorba 33 %, 

• nad 18 – tvorba 50 %, 

• nad 24 – tvorba 66 %, 

• nad 30 – tvorba 80 %, 

• nad 36 – tvorba 100 %. 

Od roku 2014 společnost tvoří pohledávky také podle času ale pouze ve 2 pásmech: 

• nad 18 měsíců – tvorba 50 %, 

• nad 36 měsíců – tvorba 100 %. 

K pohledávkám, které jsou v konkurzním nebo insolvenčním řízení společnost tvoří 

opravné položky ve výši 100 %. 

Tabulka č. 9: Zákonné opravné položky k pohledávkám v letech 2011–2015 v tis. Kč 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Stav k 1.1. 387 279 645 645 692 

Rozpuštění 240 54 114 91 29 

Tvorba 138 420 114 138 77 

Stav k 31.12. 279 645 645 692 740 

Zdroj: Přílohy k účetním závěrkám, vlastní zpracování 

V analyzovaném období je tvorba zákonných opravných položek v podobné výši, 

kromě roku 2012. V tomto roce byla tvorba opravných položek nejvyšší. Tento růst 

souvisí s rapidním zvýšením pohledávek po splatnosti. Zvýšení tvorby bylo oproti roku 

2011 trojnásobné. V roce 2015 se naopak tvorba oproti předchozímu roku snížila téměř 

na polovinu. 

V roce 2011 bylo větší rozpuštění opravných položek než tvorba. V ostatních letech 

byla tvorba vyšší než rozpuštění. 

Stav ke konci roku, který vstupuje do výkazů, se v letech zvyšuje. Největší nárůst je 

opět mezi roky 2011 a 2012.  
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Tabulka č. 10: Ostatní opravné položky k pohledávkám v letech 2011–2015 v tis. Kč 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Stav k 1.1 745 1 327 830 350 498 

Rozpuštění 116 951 518 157 204 

Tvorba 698 454 38 305 107 

Stav k 31.12 1 327 830 350 498 401 

Zdroj: Přílohy k účetním závěrkám, vlastní zpracování 

Ostatní opravné položky se snižují kromě roku 2014, kdy oproti roku 2013 byla vyšší 

tvorba než rozpuštění. 

Největší pokles byl v roce 2013. Tehdy stav na konci roku byl o méně než polovinu 

nižší než na začátku roku. Bylo to způsobené nízkou tvorbou a vysokým rozpuštěním. 

Graf č. 4: Poměr zákonných a ostatních opravných položek 2011–2015 v tis. Kč 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z grafu je zřejmý poměr mezi opravnými položkami zákonnými a ostatními. Do roku 

2013 byly vyšší ostatní opravné položky, poté převyšují zákonné.  
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8.5 Analýza podniku 

Analýza podniku se bude věnovat především době obratu pohledávek a ukazatelům 

likvidity v jednotlivých letech. Doba obratu vyjadřuje, za kolik dní odběratel zaplatí 

fakturu. Ideální doba je běžná splatnost, tedy 14–90 dní. Ukazatele likvidity ukazují 

platební schopnost podniku splatit své krátkodobé závazky. U běžné likvidity se 

doporučuje hodnota 1,5–2,5, u pohotové je rozmezí doporučených hodnot 0,7–1,2 a 

u okamžité likvidity je vhodné rozmezí 0,2–0,5. 

Tabulka č. 11: Doba obratu pohledávek v letech 2011–2015 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Krátkodobé pohledávky v tis. Kč 18 638 40 483 40 682 82 253 95 219 

Tržby v tis. Kč 378 076 614 644 781 929 870 083 997 884 

Doba obratu 17,99 24,04 18,99 34,51 34,83 

Zdroj: Interní, vlastní zpracování 

Obchodní společnost vykazovala v roce 2011 dobu obratu pohledávek téměř 18 dní. 

Tato doba je pro podnik velmi příznivá, znamená to, že odběratel platí převážně v době 

splatnosti. V roce 2012 doba obratu pohledávek mírně stoupla, ale není to závažný 

problém. V roce 2013 byl zaznamenán pokles téměř na hodnotu v roce 2011. Mezi roky 

2013 a 2014 se doba obratu pohledávek téměř zdvojnásobila, je tedy 34,51 dní. Tato 

hodnota nasvědčuje tomu, že rostou pohledávky po splatnosti. Doba obratu v roce 2015 

se oproti roku 2014 zvýšila pouze o 0,32 dní.  

Celkově má podnik pozitivní dobu obratu pohledávek, která se pohybuje v přijatelných 

hodnotách, tedy od 18 do 35 dní. Podnik by si měl dát pozor, aby se doba obratu 

nezvyšovala příliš, mohlo by to pro něj znamenat případnou druhotnou platební 

neschopnost. 
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Tabulka č. 12: Ukazatele likvidity v letech 2011–2015  

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 

Zásoby v tis. Kč 96 166 152 919 124 074 164 566 180 709 

Krátkodobé pohledávky v tis. Kč 18 638 40 483 40 682 82 253 95 219 

Finanční majetek v tis. Kč 9 009 7 780 5 715 10 088 10 628 

Krátkodobé závazky v tis. Kč 56 234 72 120 13 567 40 314 16 739 

Krátkodobé bankovní úvěry v tis. 

Kč 

2 754 37 788 47 967 81 373 96 054 

Okamžitá likvidita 0,15 0,07 0,09 0,08 0,09 

Pohotová likvidita 0,47 0,44 0,75 0,76 0,94 

Běžná likvidita 2,10 1,83 2,77 2,11 2,54 

Zdroj: Interní, vlastní zpracování 

Běžná likvidita se kromě roků 2013 a 2015 pohybovala v doporučeném rozmezí. V roce 

2015 překročila doporučenou hranici pouze nepatrně o 0,04 a v roce 2013 překročila 

o 0,27. V případě běžné likvidity podnik nemá žádné problémy. 

Pohotová likvidita se kromě roků 2011 a 2012 pohybuje v doporučeném rozmezí. 

V letech 2013–2015 se zvyšuje a blíží se k horní hranici. Růst je dán především 

poklesem závazků a růstem pohledávek. 

Okamžitá likvidita je pod doporučenou hranicí. Nejblíže k danému rozmezí byla v roce 

2011, což bylo 0,15. Poté se snížila na polovinu tedy 0,07 a kolem této hodnoty se drží 

i v dalších letech. Prudký pokles byl dán tím, že rapidně vzrostly krátkodobé bankovní 

úvěry a finanční majetek se snížil. Pro společnost vývoj okamžité likvidity není příznivý 

a může pro něj znamenat druhotnou platební neschopnost. 

8.6 Doporučené návrhy 

Společnost eviduje veškeré pohledávky na účtu 311, a to v české i zahraniční měně. 

Podle mého názoru je vhodné, aby společnost si zavedla analytiku tohoto účtu pro lepší 

a jednodušší kontrolu v účetnictví na konci účetního období. 
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Vzhledem k struktuře pohledávek po splatnosti by bylo dobré se zamyslet nad dalšími 

preventivními opatřeními, například poskytnout slevu neboli skonto za zaplacení faktur 

dlouho před splatností. Nebo zavést nějaké procento úroku z prodlení.  

Jako další z opatření by mohlo být, že u nových odběratelů větších objednávek provést 

analýzu platební schopnosti nebo alespoň podívat se do jejich výkazů, které jsou 

zveřejněny ve veřejných registrech. Dle těchto výkazů zjistit, v jaké finanční situaci se 

firma nachází. 

Možná by bylo dobré se zamyslet nad přijetím nového pracovníka, který by se věnoval 

řízení pohledávek. Jeho náplní by bylo především hlídání pohledávek po splatnosti, 

stanovení opravných položek a odpisů. Dál by se zabýval kontrolou, zda není na 

nějakého odběratele vyhlášena insolvence, protože pokud se nepřihlásí v zákonem 

stanovené lhůtě, firma jakožto věřitel nebude k její pohledávce již přihlíženo. Prováděl 

by kontrolu formálních náležitostí účetních dokladů, případně by pořizovala přijaté 

doklady. 

Samozřejmě je nutné propočítat, kolik by firmě nový pracovník přinesl a kolik ho bude 

stát na mzdách. Následující případová studie se tímto problémem bude zabývat. 

Případová studie – nový zaměstnanec 

Za předpokladu, že nový zaměstnanec bude mít nástupní plat 25 000 Kč hrubého po 

zkušební době, která je stanovena ve firmě na 3 měsíce, by se mu plat zvedl o 2 000 Kč. 

Zaměstnanec by byl svobodný, bezdětný a podepsal prohlášení k dani. 

Výpočet čisté mzdy a nákladů firmy 

Hrubá mzda 25 000 Kč 

Sociální pojištění zaměstnavatel (25 %) 6 250 Kč 

Zdravotní pojištění zaměstnavatel (9 %) 2 250 Kč 

Základ daně (tzv. superhrubá mzda) 33 500 Kč 

Daň před slevami (15 %) 5 025 Kč 

Sleva na poplatníka 2 070 Kč 

Záloha na daň 2 955 Kč 

Sociální pojištění zaměstnanec (6,5 %) 1 625 Kč 

Zdravotní pojištění zaměstnanec (4,5 %) 1 125 Kč 

Čistá mzda  19 295 Kč 
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Z výše uvedeného výpočtu vyplývá, že do nákladů firmy se promítne hrubá mzda ve 

výši 25 000 Kč, sociální pojištění v částce 6 250 Kč a zdravotní pojištění 2 250 Kč. 

Dále bude muset zaměstnanci vyplatit mzdu ve výši 19 295 Kč. Tedy její veškeré 

náklady budou v celkové výši 33 500 Kč a zaplatit za něj na Okresní správu sociálního 

zabezpečení a zdravotní pojišťovnu celkem ve výši 8 500 Kč. Dále vyplatit zaměstnanci 

čistou mzdu 19 295 Kč. 

Výhody pro firmu 

Zaměstnanec by mohl telefonicky obvolávat odběratele, kteří nezaplatili, a tím zjistit 

důvody nezaplacení, případně je upozornit na další kroky, které bude firma podnikat pro 

vymožení dané pohledávky. Tímto způsobem by někteří odběratelé mohli zvážit hrozící 

rizika, a tedy by se mohla i zvýšit pravděpodobnost zaplacení zhruba o 10 %. 

Zaměstnanec by také počítal odpisy pohledávek a nemusela by to počítat auditorská 

společnost. To znamená, že firma ušetří na výdajích, které musí zaplati auditorské 

společnosti ve výši 5 000 Kč, protože tvorba odpisů by byla již zaplacená ve mzdě 

zaměstnance. 

Nedocházelo by k tvorbě opravných položek pouze jednou ročně k 31. 12. daného roku, 

ale opravné položky by se tvořily průběžně ve výši stanovené zákonem, pokud by byly 

daňově uznatelné nebo ve výši stanovené vnitřním předpisem pro daňově neuznatelné. 

Takto vytvořené opravné položky by podávaly věrnější obraz účetnictví v průběhu 

účetního období. 

Za předpokladu kontroly, zda na nějakého odběratele je vyhlášena insolvence firma se 

může přihlásit o svoji pohledávku a alespoň část peněz dostane zpátky v daném poměru 

a zbytek může odepsat do daňově uznatelných nákladů. 

Dalším úkolem by byla komunikace s právníky o tom, v jakém stavu jsou stávající 

exekuce vyhlášené na odběratele, kteří mají vůči firmě nezaplacené pohledávky, 

případně by rovnou pohledávky odepsal, pokud by bylo jasné, že již nebudou soudně 

vymožitelné. Takovýto postup by volil i u klasických žalob a u insolvencí. 

Dle mého názoru se nový zaměstnanec vyplatí, protože by se zabýval řízením 

pohledávek, kterému se v současné době věnuje jednatel společnosti. Přijmutím nového 

zaměstnance by se jednatel mohl věnovat jiným potřebným záležitostem například 

jednání s orgány a institucemi státní správy, s dodavateli a finančními institucemi. 

Velkým plusem by pro firmu bylo i to, že se by se zvýšila pravděpodobnost splacení 
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pohledávek a mohly by se více uplatňovat daňově uznatelné opravné položky a odpisy 

pohledávek. 

Případová studie – rozbor pohledávek 

Tato studie se bude zabývat rozborem pohledávek, které ve firmě nebyly řešeny jinak 

než informováním zákazníka prostřednictvím e-mailu. Tyto pohledávky nebyly ke dni 

22. 3. 2017 uhrazeny a byly splatné do 31. 12. 2016.  

V následující tabulce jsou zobrazeny pohledávky od jednotlivých odběratelů, které výše 

uvedenou podmínku splňují, a je tedy třeba se zamyslet, jak by se firma měla 

k jednotlivým pohledávkám zachovat. 

Tabulka č. 13: Vybrané neuhrazené pohledávky po splatnosti k 31. 12. 2016 

Zdroj: Interní, vlastní zpracování 

Nejprve je nutné zkontrolovat, zda na odběratele není vyhlášena exekuce nebo není 

v insolvenčním řízení. Tato informace je dostupná na internetových stránkách 

www.justice.cz, kde by ve sbírce listin byl například zápis o zahájení exekuce. 

Odběratel IČO 

Původní 

hodnota 

v Kč 

Dny po 

splatnosti 

Neuhrazeno 

v Kč 

Poslední 

platba 

Coprosys NeTron, s.r.o. 25864980 3 019 116 3 019 --- 

Enatornet o.s. 26575299 2 162 709 375 3. 4. 2015 

Getlink media s.r.o. 1409298 27 830 120 8 729 23. 2. 2017 

Marek Mencner 64145221 1 317 260 1 317 --- 

Moon wood s.r.o. 29157625 45 380 787 45 380 --- 

René Slíva 42977924 6 331 1 399 4 322 5. 12. 2013 

VášNETeu s.r.o. 4206240 4 800 181 4 800 --- 

VášNETeu s.r.o. 4206240 25 494 180 25 494 --- 

VášNETeu s.r.o. 4206240 1 174 177 1 174 --- 

VášNETeu s.r.o. 4206240 1 920 177 1 920 --- 

VášNETeu s.r.o. 4206240 3 348 163 3 348 --- 

http://www.justice.cz/
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Problém nastane, pokud jsou to osoby samostatně výdělečně činné, ty nám justice 

nenajde. Je tedy potřeba podívat se do registru živnostenského oprávnění nebo dalších 

registrů, jestli tato osoba stále ještě podniká. 

Odběratelé, kteří jsou uvedeni v tabulce, stále existují a není na ně vyhlášená exekuce, 

insolvenční řízení ani žádné jiné řízení, které by nasvědčovalo, že je nemožné, aby 

splatili své závazky. 

Dle mého názoru je vhodné u pohledávek, které jsou po splatnosti do 180dnů, pokusit 

se telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu kontaktovat odběratele a zjistit, kdy zaplatí 

svůj závazek, případně na nějakém postupném splácení. Dále je upozornit, že pokud 

nezaplatí, firma v roli věřitele podnikne určité kroky jak pohledávku vymoci. Mezi tyto 

kroky bude zřejmě patřit předání podkladů vymahačské agentuře a posléze předání 

právníkům, kteří budou pohledávku vymáhat soudní cestou. 

Například u odběratele Getlink media s.r.o. po telefonickém kontaktování bylo 

domluveno postupné splácení, tudíž je veliká pravděpodobnost, že své závazky splatí. 

Opatření předání právníkům se jistě nevyplatí u pohledávek malých částek, protože 

náklady na zahájení soudního řízení jistě nejsou malé a odměna právníkům jistě také 

něco bude stát. Proto je vhodné se zamyslet, do jaké částky se to podniku vyplatí. 

Předpoklad je tedy, že odměna právníkům bude ve výši 5 000 Kč. Poplatek za zahájení 

soudního procesu například u odběratele VášNETeu s.r.o. by poplatek činil 5 % ze 

součtu peněžních plnění tedy z částky 36 736 Kč, což je 1 837 Kč. Pokud by firmě byly 

uhrazeny veškeré tyto pohledávky, pak se jí to vyplatí, protože získá po odečtení 

odměny právníkům a soudního poplatku 29 899 Kč. 

Odběratele Marka Mencnera se obchodní společnost již v minulosti pokusila 

kontaktovat telefonicky a zjistit, proč stále nezaplatil, proč nereaguje na výzvy zaslané 

e-mailem. Tento odběratel se omluvil a sliboval, že peníze pošle. Bohužel se tak 

nestalo. Soudní vymáhání zde nemá své místo, protože by bylo mnohem nákladnější 

než výnosy, které by obchodní společnost obdržela, a proto by bylo vhodné, vytvořit 

opravnou položku ve výši 20% hodnoty pohledávky. Opravná položka by byla tedy ve 

výši 263 Kč jako daňově uznatelný náklad.  

Odběratel Enatornet o.s. již zřejmě svůj závazek nedoplatí a tedy by bylo vhodné 

pohledávku odepsat. U odběratele Moon wood s.r.o by stálo za úvahu zahájit soudní 

řízení. Nesplacená pohledávka je poměrně vysoká a společnost by tedy mohla získat 
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více než by zaplatila na soudních poplatcích a odměně advokátovi, která by byla ve výši 

5 000 Kč. Soudní poplatek by byl ve výši 5%, což je po zaokrouhlení 2 269 Kč. Dále by 

se vytvořila opravná položka ve výši 80%, což je v částce 36 304 Kč. 

Odběratel René Slíva má pohledávku po splatnosti více než 46 měsíců, což je téměř 

4 roky. U této pohledávky by bylo zřejmě nejlepší ji jednorázově odepsat. Jedná se o 

daňově uznatelný náklad, protože bylo o ní v době vzniku účtováno do výnosů a tento 

výnos nebyl osvobozen. 

Případová studie – soudně vymáhané pohledávky 

Tato případová studie se bude především zabývat problematikou soudního vymáhání, 

které společnost již v minulosti podnikla. Především zde bude řešena otázka, zda se jí 

soudní vymáhání vyplatilo či nikoli. 

Následující tabulka zobrazuje odběratele, kteří nereagovali na mimosoudní vymáhání a 

společnost, tedy neměla jinou možnost, než se domáhat svého práva u soudu. Veškeré 

podklady předala právníkovi, se kterým má podepsanou smlouvu. 

Tabulka č. 14: Vybrané soudně vymáhané pohledávky 

Firma IČO 

Původní 

hodnota 

v Kč 

Splatnost 
Neuhrazeno 

v Kč 

Interní 

poznámka 

evvo s.r.o. 26700522 34 808 19. 9. 2013 34 808 

Insolvenční 

návrh a návrh 

na prohlášení 

konkursu 

PRIMATEAM s.r.o. 28502205 8 831 7. 8. 2013 2 166 Žaloba 

PRIMATEAM s.r.o. 28502205 8 917 9. 8. 2013 8 917 Žaloba 

PRIMATEAM s.r.o. 28502205 7 711 15. 8. 2013 7 711 Žaloba 

MTC - NetWorks 

s.r.o. 
24668842 61 953 28. 3. 2011 61 953 

Žaloba 

exekuce 

Seen Network s.r.o. 28779509 27 954 29. 3. 2012 27 954 
Žaloba 

rozsudek 

Zdroj: Interní, vlastní zpracování 
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Společnost vždy musela právníkovi poskytnout jednorázovou odměnu za, to že ji bude 

zastupovat u soudního řízení a že se touto problematikou bude zabývat. Dále společnost 

byla nucena zaplatit soudní poplatek ve výši, kterou stanoví zákon. U všech odběratelů 

společnost předala právníkovi veškeré podklady a musela zaplatit odměnu ve formě 

jednorázového poplatku ve výši 5 000 Kč. 

Soudní poplatky byly ve výši 5% u všech odběratelů kromě odběratele PRIMATEAM 

s.r.o, u kterého byl soudní poplatek ve výši 1 000 Kč. 

Následující tabulka ukazuje výhodnost soudního vymáhání pohledávek. Tabulka byla 

sestavena z informací, které společnost poskytla. 

Tabulka č. 15: Vyčíslení soudního vymáhání 

Odběratel Neuhrazeno v Kč 
Náklady v Kč Předpokládaný 

zisk v Kč 

evvo s.r.o. 34 808 6 741 28 067 

PRIMATEAM s.r.o. 18 794 6 000 12 794 

MTC - NetWorks s.r.o. 61 953 8 098 53 855 

Seen Network s.r.o. 27 954 6 398 21 556 

Zdroj: Interní, vlastní zpracování 

Z výše uvedených údajů by se společnosti soudní vymáhání vyplatilo za předpokladu, 

že by ji byly uhrazeny veškeré pohledávky v plné výši. Samozřejmě zde existuje riziko, 

že odběratelé dluží více věřitelům a má třeba i závazky vůči státu, poté dochází 

k postupnému uspokojení věřitelů a může se stát, že společnosti nebude její právo na 

úhradu pohledávky uspokojeno.  
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo analyzovat pohledávky po lhůtě splatnosti z účetního a 

daňového pohledu. Práce byla zaměřena na krátkodobé pohledávky z obchodního 

vztahu, neboť podnik, ve kterém praktická část probíhala, dlouhodobé pohledávky 

neevidoval. 

Teoretická část byla zaměřena na pohledávky, na jejich splatnost a proces řízení 

pohledávek. Proces řízení pohledávek lze rozdělit na 2 fáze: prevence a vymáhání. Ve 

fázi prevence se obchodní společnosti snaží zamezit vzniku pohledávek po splatnosti. 

Využívá k tomu vhodné prostředky jako je například skonto za včasnou platbu nebo 

zajištění pohledávek. Fázi vymáhání lze rozdělit na 2 části, a to vymáhání vlastními 

silami a soudní vymáhání. Vymáhání vlastními silami bývá často méně nákladné a dá se 

jím většina sporů vyřešit. Pokud je vymáhání vlastními silami neúspěšné, na řadu 

přichází soudní vymáhání. 

Praktická část se věnovala charakteristice pohledávek, které se vyskytují ve vybraném 

podnikatelském subjektu. Byla zde řešena především problematika vývoje pohledávek 

po splatnosti, jejich doba po splatnosti a zákonných a ostatních opravných položek 

k pohledávkám.  

Dále v praktické části byla kapitola věnována analýze podniku, která se zabývala dobou 

obratu pohledávek a ukazateli likvidity. Ukazatele likvidity se vyvíjely pozitivně až na 

okamžitou likviditu, která je velmi negativní, protože je pod doporučeným rozmezím a 

dlouhodobý stav může vést k druhotné platební neschopnosti. Doba obratu je velmi 

pozitivní, ale v posledních letech se prodloužila. 

Na základě získaných poznatků bych firmě doporučila, aby své pohledávky lépe 

zajišťovala, a tím předejde riziku vzniku neuhrazení pohledávek. Případně by se mohla 

zamyslet nad pojištěním pohledávek. Dalším podstatným doporučením je přijmutí 

nového pracovníka, který by se věnoval problematice řízení pohledávek a jejich 

vymáhání mimosoudní cestou. 

Poté se v práci vyskytuje návrh na způsob řešení pohledávek, které nebyly uhrazeny a 

jsou určitou dobu po splatnosti. U některých se vyplatí je jednorázově odepsat a 

nevěnovat jim pozornost u jiných naopak pokusit se vymáhat vlastními silami či soudní 

cestou. 
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V poslední řadě se v práci vyskytuje rozbor výhodnosti vymáhání pohledávek soudní 

cestou. Z dostupných informací, které společnost byla ochotna poskytnou je zřejmé, že 

se jí vymáhání soudní cestou vyplatilo. 
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Abstrakt 

HARMÁČKOVÁ, Lenka. Problematika pohledávek z účetního a daňového pohledu. 

Bakalářská práce. Plzeň: Fakulta ekonomická ZČU v Plzni, 50 s., 2017 

 

Klíčová slova: pohledávky, řízení pohledávek, opravné položky a odpis pohledávek 

 

Předložená práce je zaměřena na pohledávky z daňového a účetního hlediska. Práce 

nejdříve rozebírá teoretické vymezení pohledávek, analýzu řízení pohledávek a 

pohledávky po splatnosti. Je zde vysvětlena problematika daňově uznatelných a daňově 

neuznatelných nákladů spojených s pohledávkami. 

V praktické části jsou aplikovány teoretické poznatky na vybraný subjekt Discomp, 

především problematika opravných položek a odpisů pohledávek po splatnosti. 

V závěru práce jsou uvedeny doporučení ke zlepšení finanční situace a k řízení 

pohledávek ve firmě.  



 

Abstract 

HARMÁČKOVÁ, Lenka. Receivables problems of accounting and tax perspective. 

Plzeň, 50 p., 2017 Bachelor Thesis. University of West Bohemia. Faculty of Economics 

Key Words: receivables, receivables management, provision write-off of receivables 

 

The present work is focused on receivables for tax and accounting perspective. At first, 

the work deals with the theoretical definition of receivables, analysis of receivables 

management and overdue receivables. There is an explanation of the issue of tax-

deductible expenses associated with receivables. 

In the practical part, there is applied theoretical knowledge on the chosen subject 

DISCOMP, especially the issue of provisions and write-offs after overdue. In the 

conclusion, there are given recommendations to improve the financial situation and the 

management of receivables in the company. 


