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ABSTRAKT 

Štainer, O. Řízení pohledávek subdodavatele stavebních společností. Diplomová práce. Praha, 

2019 

Diplomová práce je zaměřená na problematiku řízení pohledávek subdodavatele stavebních 

společností. Zabývá se účelem a přístupy k řízení pohledávek, blíže specifikuje možnosti vzniku 

neuhrazených pohledávek, jejich zajištění, pojištění a následné externí nebo soudní vymáhání.  

 

ABSTRACT 

Štainer, O. Receivables management of the subcontractor of construction companies. Diploma 

thesis. Prague, 2019 

The diploma thesis is focused on the issue of receivables management of the subcontractor of 

construction companies. It deals with the purpose and approaches to account receivables 

management, it specifies the options with unrecovered receivables, their security, insurance and 

subsequent external or judicial enforcement. 
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1 Úvod 
Cílem podnikatelské činnosti je realizovat zisk, tak alespoň praví obecná definice. Nicméně, 

abychom zisku dosáhli, tak musíme úspěšně nejen prodat, ale také finance z prodaného zboží 

či služeb získat. Podstatnou část těchto financí tvoří také pohledávky. Tato diplomová práce 

se zabývá řízením pohledávek subdodavatele stavebních společností. 

Může být snadné podlehnout pokušení snadného zisku a prodávat bezhotovostně na fakturu 

jakýmkoliv zákazníkům, nicméně je zapotřebí mít pod kontrolou komu prodáváme na 

fakturu, komu prodáme pouze za hotovost a po kom budeme chtít platbu předem. V opačném 

případě by se mohlo stát, že bude mít společnost vázané vysoké finanční prostředky 

v pohledávkách za odběrateli a kvůli tomu nebude mít možnost tyto finance využívat jiným 

způsobem, i když na venek se může jevit jako úspěšná společnost. 

U obchodních společností využívajících obchodní zástupce existuje i riziko toho, že pokud 

je jakýkoliv zaměstnanec placený za zprostředkovaný obrat, tak může prodejem 

neprověřeným zákazníkům významně poškodit finanční situaci společnosti. Může se stát, že 

zákazníci zkrátka nebudou své závazky plnit a z tohoto důvodu budou mít neuhrazené 

pohledávky vliv nejen na cash flow, ale kvůli opravným položkám a odpisům snižovat také 

hospodářský výsledek. 

Řízení pohledávek je soubor procesů a je důležitou součástí činnosti obchodní společnosti, 

zahrnuje nejen řízení vzniklých pohledávek, ale také prevenci vzniku pohledávek či jejich 

zajištění nebo pojištění. V případě neúspěchu vymáhání úhrady pohledávky vlastními silami 

společnosti je možné jít cestou mimosoudního vymáhání, nebo také cestou soudního 

vymáhání.  

Pohledávky jsou z účetního hlediska oběžným aktivem, to znamená majetkem společnosti, 

avšak k přeměně pohledávky v hotovost je zapotřebí určité úsilí a disciplína. 

Cílem této diplomové práce je objasnit celý proces od vzniku pohledávek přes zajištění 

pohledávek a další procesy, jako je například mimosoudní vymáhání, soudní vymáhání nebo 

odpis pohledávek.  

Následně v praktické části této diplomové práce bude provedena analýza řízení pohledávek 

ve společnosti Hilti ČR spol. s.r.o. a na příkladu modelového případu budou analyzovány 

možné nedostatky a uvedeny případné návrhy ke zlepšení. Dále bude provedena také analýza 

a zhodnocení výsledků této společnosti z hlediska řízení pohledávek. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 Charakteristika pohledávek 
V této diplomové práci se pojmem „pohledávka“ míní nesplněné plnění dlužníka vůči 

konkrétní společnosti. Tento pojem se různí podle hlediska, ze kterého se na něj díváme. 

Například je jiný pohled z právního hlediska, účetního nebo daňového. Proto je níže 

specifikován blíže každý pohled na tento pojem. 

Se změnou občanského zákoníku a zániku obchodního zákoníku nastala řada změn, na které 

bude v této diplomové práci, pokud možno, poukázáno. 

 

2.1  Aktuální stav splatnosti pohledávek v ČR 
Je důležité uvést fakta, která se týkají aktuální situace ohledně splatnosti pohledávek na 

českém trhu. Tato diplomová práce se zabývá řízením pohledávek subdodavatele stavebních 

společností. Konkrétně se jedná o společnost Hilti ČR spol. s.r.o., což je dodavatel 

stavebních strojů (drobné mechanizace), spotřebního materiálu, softwaru a služeb. 

Dle [10] nejhorší platební morálku mají subjekty podnikající ve stavebnictví. Z níže 

přiložené, viz Tabulka 1, lze vidět, s jakým průměrným prodlením po splatnosti platí své 

závazky firmy podle konkrétních oborů. 

 

Obor činnosti Počet dnů po 

splatnosti 

Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny 9,16 

Demolice a příprava staveniště 8,69 

Ostatní specializované stavební činnosti j. n. 8,45 

Příprava staveniště 8,44 

Výstavba silnic a dálnic 7,78 

Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 7,68 

Výstavba bytových a nebytových budov 7,58 

Silniční nákladní doprava 7,39 

Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých 7,07 

Výstavba nebytových budov 6,99 

Tabulka 1: Subjekty s nejhorší platební morálkou podle oboru činnosti; zdroj: [10] 

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že vyjma oboru výroby pekařských a cukrářských je 

v nejhorších 10 oborech významně zastoupeno stavebnictví. Uvedené dny po splatnosti 

navíc dávají informaci pouze o průměrném opoždění platby ve dnech oproti termínu 

splatnosti a dosud nebyla zmíněna splatnost vydaných faktur. 
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Obor činnosti 
Počet dnů před 

splatností 

Činnosti organizací na ochranu a zlepšení postavení etnických, 

menšinových a jiných speciálních skupin -6,39 

Umělecké vzdělávání -6,24 

Všeobecná ambulantní zdravotní péče -5,72 

Ústavní sociální péče o mentálně postižené osoby -5,30 

Činnosti knihoven a archivů -5,24 

Ostatní mimoústavní sociální péče j. n. -5,15 

Ostatní vzdělávání j. n. -5,02 

Ostatní ústavní sociální péče -5,01 

Všeobecné činnosti veřejné správy -4,89 

Činnosti náboženských organizací -4,64 

Tabulka 2: Subjekty s nejlepší platební morálkou podle oboru činnosti; zdroj: [10] 

Z výše uvedené tabulka 2, je zřejmé, které obory patří mezi ty s nejlepší platební morálkou 

a hradí své závazky v průměru v uvedených počtech dnů před splatností. 

 

Lhůta po 

splatnosti  

Velikost společnosti 

mikro malé střední velké 

včas 45,50% 43,20% 38,60% 36,30% 

do 30 dnů 48,20% 50,10% 55,70% 57,00% 

30 - 60 dnů 4,40% 4,60% 4,00% 4,20% 

60 - 90 dnů 1,20% 1,30% 1,00% 1,60% 

90 - 120 dnů 0,40% 0,50% 0,40% 0,60% 

přes 120 dnů 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 
Tabulka 3: Platební morálka dle velikosti společnosti; zdroj: Bisnode 

Tabulka 3 ukazuje, že s velikostí společnosti se zhoršuje platební morálka. To platí pro 

prodlení po splatnosti do 30 dnů, delší prodlení po splatnosti již závislé na velikosti 

společnosti není. Dle [19] tak velké společnosti zlepšují své cash flow na úkor drobných 

dodavatelů.  

 

2.2 Pojem pohledávka z právního hlediska 
Definici pohledávky nalezneme nově v občanském zákoníku a vychází zároveň z definice 

závazku. „Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v § 1721 stanoví, že ze závazku má věřitel 

vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo 

splněním dluhu uspokojit. Pohledávka je tedy právo věřitele na plnění od dlužníka a zároveň 

povinnost dlužníka splnit svůj závazek vůči věřiteli.“ [7] Existuje mnoho důvodů pro vznik 

pohledávek. Nejčastějším z nich je vznik právního vztahu na základě smlouvy.  
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Dle § 1724 NOZ smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem 

smlouvy.  

Plnění může proběhnout peněžitou či nepeněžitou formou. Většina smluv obsahuje více 

závazků na obou zúčastněných stranách. Každá smluvní strana je tedy zastupuje jak funkci 

dlužníka, tak i věřitele. [7] 

Protikladem pohledávky je závazek dlužníka. Pohledávka je tedy splatná a zároveň vzniká 

povinnost dlužníka tuto pohledávku uspokojit. Pojem splatnost se používá pro peněžité i 

nepeněžité pohledávky. [2]  

Jestliže pohledávka, která je splatná, není dlužníkem vůči věřiteli uspokojena, věřitel má 

právo tuto pohledávku proti vůli dlužníka vymáhat soudní, nebo jinou cestou. [2] 

 

2.3 Pojem pohledávka z účetního hlediska 
Z každého hlediska se dá na pohledávky dívat odlišně. V těchto podkapitolách se 

podíváme na pohledávky a s nimi související pojmy v účetnictví. 

 

2.3.1 Pohledávky a související pojmy v účetních předpisech 

Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1993 Sb., o 

účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli a účtují 

v soustavě podvojného účetnictví, pohledávky rozdělují na dlouhodobé a krátkodobé. 

Dlouhodobé pohledávky mají k okamžiku sestavení účetní závěrky dobu splatnosti delší než 

1 rok. Naproti tomu krátkodobé pohledávky mají splatnost k tomuto okamžiku 1 rok a kratší.  

Podle platných účetních předpisů postupují poplatníci, kteří jsou účetní jednotkou na rozdíl 

od těch s daňovou evidencí, při zdaňování výnosů ze vzniklých pohledávek. Účetní výnos 

je pro takovéto poplatníky zároveň výnosem, který podléhá zdanění daní z příjmů, a to bez 

ohledu na to, kdy bude tato pohledávka uhrazena. Poplatníkům s daňovou evidencí vstupují 

do základu daně až skutečně realizované příjmy z úhrad pohledávek. [2] 

Český účetní standard pro podnikatele č. 005 odstavec 4.4.2 se o opravných položkách 

vyjadřuje následovně: „Opravné položky k pohledávkám se vytvářejí k pohledávkám za 

dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení a k nepromlčeným pohledávkám, které jsou 

zaúčtovány v účetnictví a jsou splatné po 31. 12. 1994, a to ve výši stanovené zvláštním 

právním předpisem a popřípadě i ve výši přesahující zvláštním právním předpisem 

stanovenou tvorbu.“  

Dále ohledně výše opravné položky a odpisu pohledávky se český účetní standard č.005 

vyjadřuje v odstavci 4.4.3 následovně: „Výše opravné položky, vytvářené podle zvláštního 

právního předpisu nebo nad jeho rámec, nesmí přesáhnout účetní hodnotu pohledávky na 

rozvahovém účtu, k níž je opravná položka tvořena. V případech, ve kterých bude opravná 

položka vytvořena ve výši 100 % hodnoty nepromlčené pohledávky, může být tato 

pohledávka odepsána a opravná položka k ní zrušena s výjimkou pohledávek za dlužníky v 
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konkursním a vyrovnacím řízení. Takto odepsaná pohledávka se dále sleduje na 

podrozvahových účtech s výjimkou těch pohledávek, u kterých došlo k jejich zániku. Přijatá 

úhrada odepsané pohledávky se vyúčtuje jako výnos na příslušném účtu účtové skupiny 64 - 

Jiné provozní výnosy a zachytí se na podrozvahových účtech.“ 

Ve výše zmíněném standardu lze také nalézt ve standardu č. 019 jak se daný standard 

vyjadřuje o nákladech a výnosech v odstavci č. 3.6.6.: „Na vrub příslušného účtu účtové 

skupiny 54 - Jiné provozní náklady se účtují případy odpisu pohledávky v souladu s § 24 

odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Případný 

odpis pohledávek nad uvedený rámec, například odpis pohledávky, u které ze všech okolností 

případu je zřejmé, že náklady na její vymáhání přesáhnou její výtěžek nebo je podle sdělení 

příslušného orgánu (policie, soudy apod.) dlužník neznámého pobytu, se sleduje na 

oddělených analytických účtech k tomuto účtu. Dále se zde účtuje odpis pohledávky v 

souladu s článkem V (přechodná ustanovení k Čl. 1), bod 1 zákona č. 149/1995 Sb., kterým 

se mění a doplňuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

Jmenovitá hodnota těchto pohledávek se při plném či částečném odepsání sleduje na 

podrozvahových účtech. Na vrub tohoto účtu se účtuje i hodnota pohledávky při jejím 

postoupení.“  

 

2.3.2 Pohledávky v účtové osnově 

Směrnou účtovou osnovu pro jednotlivé účetní jednotky upravuje prováděcí právní předpis, 

jímž je prováděcí vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Pohledávky lze dle [2] ve směrné účtové osnově nalézt pod účtovou třídou 3 – Zúčtovací 

vztahy, a to jak pro dlouhodobé, tak i krátkodobé pohledávky.  

V podvojném účetnictví se nacházejí pohledávky z obchodních vztahů v účtové skupině 31 

- Pohledávky. V této účtové skupině se účtuje především o pohledávkách z obchodních 

styků, ale také například o směnkách předaných bankám k proplacení. [2] 

Pohledávky za společníky společnosti se účtují v účtové osnově 35. V účtové osnově 37 

nalezneme Jiné pohledávky a závazky – zde se účtuje o pohledávce z prodeje společnosti 

nebo její části, nájmech této společnosti nebo například o pohledávce na nápravu škody. [2]  

 

2.3.3 Pohledávky ve finančních výkazech 

Pohledávky lze ve finančních výkazech nalézt například v rozvaze. Pohledávky, jakožto 

majetek společnosti se nachází na levé straně rozvahy jako aktiva. Z tohoto hlediska lze 

dále rozlišovat pohledávky na dlouhodobé a krátkodobé. 

 

 

 



6 

 

Aktiva             Rozvaha           Pasiva 

I. Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

 

I. Vlastní zdroje 

Základní kapitál 

Kapitálové fondy a fondy ze zisku 

Výsledek hospodaření 

II. Oběžný majetek II.  Cizí zdroje 

 Zásoby  Úvěry 

 - Materiál  Závazky vůči dodavatelům 

 - Zboží  Závazky vůči zaměstnancům 

 - Výrobky 

 

Účet 311 - Pohledávky z obchodních 

vztahů  

 

Krátkodobý finanční majetek 

- Pokladna a ceniny 

- Bankovní účty 

 Závazky ze sociálního a zdravotního 

pojištění 

Daňové závazky 

Ostatní závazky 

 - Krátkodobé cenné papíry   
 

Obrázek 1: Schéma rozvahy; zdroj: vlastní zpracování 

 

Jak lze vidět v obrázek 1 výše, pohledávky se nachází v aktivech pod oběžným majetkem. 

V tomto pohledu se dají pohledávky vnímat jako majetek, který se zaplacením přemění na 

podobu peněz. Běžně se o tyto záležitosti starají oddělení Credit & Collection, které mají 

zastoupení především ve větších společnostech, u kterých vzhledem k množství pohledávek 

je jejich existence naprosto nevyhnutelná. 

Pohledávky se dále dělí na dlouhodobé a krátkodobé. Krátkodobé pohledávky mají lhůtu 

splatnosti kratší než 1 rok. Jako o dlouhodobých pohledávkách se účtuje o takových 

pohledávkách, které mají lhůtu splatnosti delší než 1 rok od data účetní závěrky. O všech 

ostatních pohledávkách se účtuje jako o krátkodobých. V předmětu zájmu této diplomové 

práce budou dále řešeny pohledávky krátkodobé, konkrétně pohledávky z obchodního styku. 

[8] 

 

2.4 Pojem pohledávka z daňového hlediska 
Podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci vzhledem k tomu, že pohledávky jsou jednou ze 

složek majetku, jsou povinni je evidovat. Konkrétní způsob evidence pohledávek není 

žádným předpisem stanoven. Podnikatel může používat jakýkoliv dostupný program, 

Excelovou tabulku nebo ručně (např. v knize pohledávek). [2] 
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Hodnota pohledávky se oceňuje částkou uvedenou na faktuře či na jiném dokladu, tzn. její 

jmenovitou hodnotou. [2] 

Pohledávky jsou podle § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů uznatelným 

nákladem na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Výší pohledávky je dle odstavce y) 

jmenovitá hodnota pohledávky nebo pořizovací cena pohledávky nabytá postoupením. 

Dále dle § 24 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů je uznatelným nákladem 

pohledávka, ke které lze uplatňovat opravné položky, ale také ta, ke které nelze uplatňovat 

opravné položky podle právního předpisu upravujícího tvorbu rezerv a opravných položek 

pro zjištění základu daně z příjmů.  

Pohledávka výše zmíněného zákona je daňově uznatelným nákladem pohledávka i ve chvíli, 

kdy od její splatnosti uplynulo méně než 18 měsíců, například dle [18] pokud je dlužník 

v insolvenčním řízení. Pokud je pohledávka po splatnosti více než 18 měsíců, může věřitel 

snížit vykázat náklad v podobě opravné položky až do výše 50 % rozvahové neuhrazené 

hodnoty pohledávky. Pokud uplynulo více než 30 měsíců, je možné tvořit opravnou položku 

až do výše 100 %. 

Z výše uvedených citací lze vidět, že pohledávka je daňově uznatelným nákladem a lze její 

existenci použít pro snížení výsledku hospodaření, a tím pádem i snížení hodnoty daně 

z příjmu. Způsobem, jak vykázat náklady na pohledávky v podobě daňově uznatelných 

nákladů je tvorba zákonných opravných položek. 

 

2.5 Příslušenství pohledávky 
Věřitel má kromě práva na úhradu pohledávky dle § 513 NOZ také nárok na úhradu 

příslušenství pohledávky. NOZ stanovuje následující možné příslušenství: 

 

2.6 Úroky 
Tyto úroky lze dle chápat jako úroky z určité půjčené jistiny. Obvykle je tento úrok stanoven 

jako procento z půjčené jistiny za určité období, zpravidla se jedná o rok. Splatnost těchto 

úroků nastává v termínu, na kterém se strany dohodly ve smlouvě, maximálně však v den 

splatnosti jistiny. 

 

2.6.1 Úroky z prodlení 

Dle §1973 NOZ jsou úroky z prodlení definovány takto: „Dojde-li k dohodě, že dluh již 

splatný bude plněn ve splátkách, a chce-li věřitel, aby dlužník ve splátkách platil i úroky z 

prodlení, musí to být výslovně dohodnuto.“ 

Dále je v § 1971 NOZ definována funkce úroků z prodlení: „Věřitel má právo na náhradu 

škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu jen tehdy, není-li kryta úroky z prodlení.“ 



8 

 

Důvodem pro vznik úroků z prodlení je skutečnost, že věřiteli vznikají škody z financování 

pohledávek po splatnosti. [4] Dle [3] jsou úroky z prodlení sankcí za neplnění povinnosti 

dlužníka, tudíž úhrada pohledávky v rámci splatnosti. 

Český účetní standard č. 019 pro podnikatele se ohledně účtování smluvních pokut a úroků 

z prodlení vyjadřuje v 5.5.2 následovně: „Ke dni platnosti započtení se zaúčtuje závazek 

nebo pohledávka z výše uvedených titulů na příslušný účet nákladů a výnosů, a to pouze ve 

výši, v jaké byla skutečně započtena. V případě postoupení podrozvahových pohledávek a 

závazků z výše uvedených titulů se tyto pohledávky a závazky pouze odúčtují z knihy 

podrozvahových účtů (tj. nedochází k jejich "aktivaci" v rozvaze a výkazu zisku a ztráty).“  

Úroky z prodlení nemůže věřitel vyžadovat, dle § 1973, pokud dlužník se dohodl s věřitelem, 

že bude hradit již splatný dluh formou splátek, pokud tak nebylo předem stanoveno ve 

smlouvě. Zaplacení úroků z prodlení nezbavuje dlužníka povinnosti k zaplacení předmětné 

pohledávky. [3] 

Dle § 1972 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ platí, že: „Věřitel má právo dovolat se 

neúčinnosti ujednání o úroku z prodlení, které se odchyluje od zákona tak, že se zřetelem ke 

všem okolnostem a podmínkám případu zhoršuje jeho postavení, aniž je pro takovou 

odchylku spravedlivý důvod. Prohlásí-li soud ujednání za neúčinné, použijí se namísto něho 

ustanovení zákona, ledaže soud rozhodne v zájmu spravedlivého řešení jinak.“ 

 

2.6.2 Zákonné úroky 

Dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. má věřitel nárok na úroky z prodlení i v případě, že se 

podnikatelé mezi sebou nedohodli na konkrétním úroku. Tento úrok je dle § 2 výše 

zmíněného nařízení stanoven jakožto roční výše repo sazby stanovené Českou národní 

bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšenou o 8 

procentních bodů. 

Dále dle § 3 výše zmíněného nařízení: „Jde-li o vzájemný závazek podnikatelů nebo je-li 

obsahem vzájemného závazku mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem podle zákona 

upravujícího veřejné zakázky povinnost dodat zboží nebo poskytnout službu za úplatu 

veřejnému zadavateli, činí minimální výše nákladů spojených s uplatněním každé 

pohledávky 1200 Kč.“ 

 

2.7 Náhrada škody 
Dle § 1971 NOZ již nemá věřitel nárok na náhradu škody spojenou s uhrazením pohledávky 

po splatnosti. Jedinou alternativou k náhradě škody jsou úroky z prodlení. 
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3 Vznik pohledávek 
Podle § 1721 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku je vznik pohledávky (v 

novém občanském zákoníku závazku) definován takto: 

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

povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit. 

Dále dle § 1722 plnění, které je předmětem závazku, musí být majetkové povahy a odpovídat 

zájmu věřitele, i když tento zájem není jen majetkový. 

Podle § 1723 občanského zákoníku závazek vzniká: 

• ze smlouvy, 

• z protiprávního činu, 

• z jiné právní skutečnosti, která je k tomu podle právního řádu způsobilá. 

Dle [1] existují dva typy pohledávek v závislosti na tom, jak pohledávky vznikly: 

1. Pohledávky z obchodního styku 

Vznikají při dodávkách zboží, služeb a provádění různých úkonů v případě, že odběratel 

za splnění předem dohodnutých podmínek platí provedené dodávky či výkony 

s časovým odstupem (tzn. po datu uskutečnění). Stejným způsobem vznikají i 

pohledávky vůči dodavatelům v případě, že platí zálohově nebo předem. 

 

2. Pohledávky z ostatních důvodů 

Tyto pohledávky vznikají jako nároky na odpočty z daní, na dotace apod. Některé 

z těchto pohledávek mohou vznikat ze zákona či soudním rozhodnutím.  

Pohledávky jsou nezbytnou součástí kapitálu každé společnosti. V obchodním prostředí, 

obzvláště ve stavebnictví, je běžné, že zákazník nemůže uhradit pohledávku v rámci 

splatnosti kvůli druhotné platební neschopnosti. Dále se dají pohledávky třídit na místní a 

zahraniční nebo například podle kategorie rizika pohledávky, vzhledem k platební morálce 

odběratele. [1]  

V této diplomové práci se budeme zabývat pouze pohledávkami z obchodního styku, to 

znamená mezi jednotlivými právnickými a fyzickými osobami. 
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4 Zánik pohledávek 
 Dle zákona č. 89/2012 Sb. NOZ pohledávky zanikají následujícími událostmi: 

4.1 Splnění dluhu 
Závazek zaniká ve chvíli, kdy dojde ke včasnému splnění dluhu. Dle § 1908 odst. 2 zákona 

č. 89/2012 Sb. NOZ dlužník musí dluh splnit na svůj náklad.  

NOZ dále definuje v  § 1926 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., že: „Lze-li dluh splnit několika 

způsoby, pak se má za to, že volba způsobu plnění náleží dlužníku. Má-li právo volby věřitel, 

musí způsob plnění zvolit v ujednané době, jinak bez zbytečného odkladu tak, aby dlužník 

mohl podle jeho volby splnit.“ 

Podle [3] je tento druh zániku závazku tím nejčastějším a nejtypičtějším způsobem zániku 

pohledávky. Zároveň je tento způsob tím nejoptimálnějším. Věcně tato událost nastává ve 

chvíli, kdy věřitel přijme od dlužníka plnění, které na základě uzavřené smlouvy očekával.  

 

4.2 Nemožnost plnění 
Nemožnost plnění je opět upravena v NOZ. Konkrétně je dle § 2006 odst. 1 zákona č. 

89/2012 Sb. NOZ definována tímto způsobem: „Stane-li se dluh po vzniku závazku 

nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit 

za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době.“ 

Dále je nemožnost plnění dle § 2006 výše zmíněného zákona prokazována dlužníkem. 

Z výše uvedených citací je zřejmé, že plnění není nemožné, pokud lze dluh splnit s vyššími 

náklady, za pomoci třetí osoby nebo za celkově ztížených podmínek. 

§ 2007 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ se dále vyjadřuje ohledně nemožnost plnění pouhé 

části plnění takto: „Při nemožnosti pouhé části plnění zanikne závazek v celém rozsahu, 

plyne-li z povahy závazku nebo z účelu smlouvy, který byl stranám při uzavření smlouvy 

znám, že plnění zbytku nemá pro věřitele význam. Není-li tomu tak, zaniká závazek jen co do 

této části.“ 

Pokud dojde tedy k nemožnosti plnění jen části plnění, má věřitel právo na odstoupení od 

smlouvy. V případě, že pro věřitele nemá hospodářský význam na zbylé části plnění trvat, 

nebo tak bylo předem stanoveno ve smlouvě, zaniká závazek v celém rozsahu. [3] 

V neposlední řadě je také dlužník dle § 2008 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. povinen uhradit 

škodu vzniklou věřiteli tím, že mu dlužník včas neoznámil, že splnění dluhu se stalo 

nemožným. Pokud dlužník neoznámí věřiteli bez zbytečného odkladu tuto skutečnost, platí 

pro něj výše zmíněné. 
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4.3 Výpověď 
Dle NOZ, konkrétně § 1998 zákona č. 89/2012 lze závazek vypovědět, ujednají-li si to strany 

nebo stanoví-li tak zákon. 

Ve výše zmíněném paragrafu se píše také o výpovědní době: „Je-li závazek vypovězen, 

zaniká uplynutím výpovědní doby. Lze-li však závazek vypovědět bez výpovědní doby, zaniká 

závazek účinností výpovědi.“ 

Dále lze z § 1999 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. nového občanského zákoníku vyčíst, že: 

„Zavazuje-li smlouva ujednaná na dobu neurčitou alespoň jednu stranu k nepřetržité nebo 

opakované činnosti, anebo zavazuje-li alespoň jednu stranu takovou činnost strpět, lze 

závazek zrušit ke konci kalendářního čtvrtletí výpovědí podanou alespoň tři měsíce předem.“ 

 

4.4 Odstoupení od smlouvy 
Odstoupení od smlouvy je častým způsobem zániku závazku. Dle § 2001 odst. 1 zákona č. 

89/2012 Sb. NOZ lze od smlouvy odstoupit, pokud tak stanoví zákon, nebo se na tom strany 

ujednají. Dále můžeme zjistit, že dle § 2002 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ: „Poruší-li 

strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od 

smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující 

smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu 

neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že 

porušení podstatné není.“ 

V paragrafu § 2005 výše zmíněného zákona lze nalézt také informaci týkající se odstoupení 

od smlouvy a konkrétních informací ohledně příslušenství k zajištěnému závazku: 

„Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z 

prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti 

ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, 

zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od 

smlouvy ani zajištění.“ 

Podle tohoto paragrafu se odstoupení od smlouvy tedy netýká příslušenství závazku jako je 

např. úrok z prodlení. 

Pokud věřitel odstoupí od smlouvy a dlužník se zavázal k nepřetržité a opakující se činnosti, 

může věřitel dle § 2004 výše zmíněného zákona odstoupit od plnění pouze s účinky do 

budoucna.  

 

4.5 Odstupné 
V §1992 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ je uvedeno, že: “Ujednají-li si strany, že jedna 

z nich může závazek zrušit zaplacením odstupného, ruší se závazek zaplacením odstupného 

obdobně jako při odstoupení od smlouvy. Právo zrušit závazek zaplacením odstupného však 
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nemá strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama 

plnila.“ 

Z výše uvedené citace je zřejmé, že závazek může zaniknout zaplacením odstupného, které 

ovšem musí být předem dohodnuté. Při splnění této podmínky závazek zaniká stejně jako 

v případě odstoupení od smlouvy. 

 

4.6 Narovnání 
Dalším možným způsobem zániku závazku je narovnání. Principiálně jde o náhradu závazku 

závazkem novým. V § 1903 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ je uvedeno, že: „Dosavadní 

závazek lze nahradit novým závazkem i tak, že si strany ujednáním upraví práva a povinnosti 

mezi nimi dosud sporné nebo pochybné. Týká-li se narovnání věcného práva k věci zapsané 

do veřejného seznamu, nastávají účinky narovnání zápisem do tohoto seznamu.“ 

Dle [3] tedy strany ruší předchozí závazek a nahrazují jej novým. Narovnání je řešením pro 

nahrazení sporných práv dohodnutých v předchozím závazku. Narovnání je současně 

řešením pro vícero sporných ujednání, nikoliv pouze pro jeden závazek. 

 

4.7 Splynutí 
Splynutí vzniká v případě, že osoba dlužníka splyne s osobou věřitele. K tomuto výsledku 

většinou dochází při postoupení pohledávek. [3]  

V § 1994 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ je uvedeno, že: „Splynutím práva věřitele a 

povinnosti jednoho z dlužníků zavázaných společně a nerozdílně zaniká dluh do výše 

odpovídající podílu tohoto spoludlužníka. Splynutím povinnosti dlužníka a práva jednoho z 

věřitelů oprávněných společně a nerozdílně zaniká pohledávka do výše odpovídající podílu 

tohoto spoluvěřitele.“ 

Dále dle § 1993 výše jmenovaného zákona: „Splyne-li jakýmkoli způsobem právo s 

povinností v jedné osobě, zaniknou právo i povinnost, nestanoví-li zákon jinak.“ a také: 

„Splyne-li právo věřitele s povinností toho, kdo závazek zajišťuje, nezaniká tím hlavní dluh.“ 

 

4.8 Započtení 
Započtení je poměrně častým řešením pro společnosti s větším množstvím dlužných částek 

a závazků. V takovém případě se dají vzájemné závazky započíst. [9] 

Započtení je řešením, které nevyžaduje fyzické předávání vzájemných plnění a k fyzické 

úhradě každé z pohledávek, avšak všichni věřitelé jsou tímto řešením uspokojeni. [3] 

Podle § 1982 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku je započtení definováno 

takto: „Dluží-li si strany vzájemně plnění stejného druhu, může každá z nich prohlásit vůči 

druhé straně, že svoji pohledávku započítává proti pohledávce druhé strany. K započtení lze 

přistoupit, jakmile straně vznikne právo požadovat uspokojení vlastní pohledávky a plnit svůj 
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vlastní dluh.“ a dále: „Započtením se obě pohledávky ruší v rozsahu, v jakém se vzájemně 

kryjí; nekryjí-li se zcela, započte se pohledávka obdobně jako při splnění. Tyto účinky 

nastávají k okamžiku, kdy se obě pohledávky staly způsobilými k započtení.“ 

Z výše uvedené citace je zřejmé, že vzájemné závazky se vztahují nejdříve na závazky, které 

jsou buď nejméně zajištěné, a tudíž je u nich nejvyšší riziko neuhrazení, anebo na závazky, 

které jsou nejdéle od doby po splatnosti závazku. 

Je rozdíl také v tom, zda jde o pohledávku dílčí nebo solidární. Solidaritou se rozumí takový 

závazek, kdy je zavázáno několik dlužníků a jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni 

za jednoho. [9]  

Prakticky se pro provedení zápočtu pohledávek používá e-mailové či fyzické 

korespondence. Dle [12] v dokumentu „Dohoda o vzájemném započtení pohledávek a 

závazků“ se uvede jméno účastníků zápočtu s uvedením konkrétních čísel faktur na obou 

stranách, variabilních symbolů a dalších údajů, viz tabulka 4 a tabulka 5: 

 

POHLEDÁVKY – Společnost A 

Var.symbol Vystaveno Splatno Částka celkem K započtení Započteno Zůstatek 

              

              

              
Tabulka 4: Vzor tabulky k započtení; Zdroj: [12] 

POHLEDÁVKY – Společnost B 

Interní 

číslo Var.Symbol Vystaveno Splatno 

Částka 

celkem K započtení Započteno Zůstatek 

                

                

                
Tabulka 5: Vzor tabulky k vystavení zápočtu; Zdroj: [12] 

 

V tabulkách výše lze vidět, že lze provést zápočet k libovolným fakturám. Neúplně uhrazené 

pohledávky budou poníženy o započtenou částku formou částečné úhrady. 

 

5 Zajištění pohledávek 
Účastníci smluvních vztahů jsou povinni činit opatření směřující k řádnému zajištění plnění 

vyplývající z těchto pohledávek. Je důležité si v tento moment uvědomit budoucí možné 

rozpory a vzhledem k těmto rizikům maximálně zajistit dané pohledávky. Dále je nutné, aby 
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se v počátku přemýšlelo o konci, to znamená o tom, co nastane v případě prodlení plnění 

pohledávek nebo nesplnění závazků. [3] 

Pohledávky může věřitel tedy zajistit vůči dlužníkovi pouze způsoby a formami stanovenými 

v zákoně. [2] 

Jedním ze základních zájmů podnikatelů je zajištění, aby byly závazky plněny v předem 

stanovené výši a čase. K zajištění plnění těchto závazků a k dosažení právní jistoty slouží 

zajišťovací právní prostředky. [3] 

Přestože obchodní zákoník neupravoval tyto závazky, vzhledem k způsobu zajištění 

v obchodních závazkových vztazích se vyskytují tyto zajištění: 

• Zástavní právo 

• Podzástavní právo 

• Zajišťovací převod práva 

• Zadržovací právo 

• Bankovní záruky 

• Postoupení pohledávky 

Pochopitelně dohoda o srážkách ze mzdy a jiných příjmů je pro obchodní vztahy 

nepoužitelná. Smysl má pouze pro podnikatele, který může touto formou strhávat finance na 

předem dohodnuté služby zaměstnavatele zaměstnanci, úhrady škod a podobně. [3] 

Další možností zajištění pohledávky jsou bankovní záruky. [3] 

 

5.1 Vznik zajištění pohledávek 
Zajištění závazků slouží k uspokojení věřitele ze závazku dlužníka. Mohou vzniknout třemi 

možnými způsoby [3]: 

• přímo ze zákona, 

• na základě soudního výroku, 

• právními úkony učiněnými jejich účastníky. 

 

5.2 Zajištění pohledávek podle občanského zákoníku 
Přímo ze zákona je možné, aby vzniklo jak zástavní právo, tak i ručení. Pro oba způsoby 

jsou použitelné různé zákonné způsoby.  

Dle § 2010 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ: „Dluh lze zajistit, zaváže-li se třetí osoba 

věřiteli nebo ve prospěch věřitele za dlužníkovo plnění, anebo dá-li někdo věřiteli nebo ve 

prospěch věřitele majetkovou jistotu, že dlužník svůj dluh splní. Utvrdit lze dluh ujednáním 

smluvní pokuty nebo uznáním dluhu.“ 

Z výše zmíněné citace je zřejmé, že k zajištění pohledávky se dá aplikovat například smluvní 

pokuta. Použitím takovéhoto zajištění můžeme snížit riziko, které na sebe bere věřitel ve 
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chvíli, kdy se dlužník zavazuje k určitému plnění. V případě použití tohoto zajištění je 

dlužník negativně motivován dluh uhradit. 

 

5.2.1 Zástavní právo 

Zástavní právo je jedním z druhů věcných práv k cizí věci a slouží k zajištění pohledávky 

včetně příslušenství v případě, že nastane situace, kdy dluh nebude dlužníkem včas uhrazen. 

V takovéto situaci lze dosáhnout uspokojení věřitele ze zástavy. [3] 

Základní úprava zástavního práva platná také pro obchodní vztahy je obsažena v § 1309 až 

1394 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ. [2] 

 

Zástavou může být: 

• Věc movitá 

• Věc nemovitá 

• Soubor věcí 

• Pohledávka (peněžitá i nepeněžitá) 

• Jiná majetková hodnota, pokud to její povaha připouští 

• Byt nebo nebytový prostor ve vlastnictví 

• Obchodní podíl 

• Cenný papír 

• Předmět průmyslového vlastnictví 

Dle § 1312 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ: „Zástavní právo se zřizuje zástavní 

smlouvou. V ní strany ujednají, co je zástavou a pro jaký dluh je zástavní právo zřízeno; 

zajišťuje-li se dluh ještě nedospělý nebo více dluhů, postačí ujednat, do jaké nejvyšší výše 

jistiny se zajištění poskytuje. 

V § 1311 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ lze také zjistit, že: „Zástavním právem lze 

zajistit dluh o určité výši nebo dluh, jehož výši lze určit kdykoli v době trvání zástavního 

práva. Zástavním právem lze zajistit dluh peněžitý i nepeněžitý, podmíněný nebo i takový, 

který má vzniknout teprve v budoucnu.“ 

 

5.2.2 Podzástavní právo 

Dle zákona § 1390 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ Podzástavní právo vzniká zastavením 

pohledávky, které svědčí zástavní právo. 

Dle § 1391 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. ke vzniku podzástavního práva není zapotřebí 

souhlasu zástavce. Je však účinné pouze v případě, že jeho vznik byl zástavci písemně 

oznámen. Zároveň je nutná pro vznik podzástavního práva existence pohledávky, která je 

zajištěna zástavním právem. [3] 
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5.2.3 Zadržovací právo 

Zadržovací právo spočívá v zadržení cizí movité věci patřící dlužníkovi věřitelem k zajištění 

své pohledávky vůči dlužníkovi, dle  § 1395 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ. 

Výhodou zadržovacího práva oproti zástavnímu právu je fakt, že se jedná o jednostranný 

právní úkon, jehož vznik nevyžaduje předepsanou smlouvu. Zadržovací právo vzniká 

prostým zadržením věci. Dlužník je však povinen obeznámit dlužníka s důvody pro zadržení 

věci.  

Zadržovací právo se v obchodních závazkových vztazích doposud příliš neujalo, jeho hlavní 

význam by mohl být v zajištění pohledávek při konkurzu prohlášeném na majetek dlužníka. 

[3] 

Co se týká zajištění pohledávky zadržovacím právem, hovoří se o něm v § 1398 odst. 1 

zákona č. 89/2012 Sb. takto: ,,Věřiteli, který zajistil svou pohledávku zadržovacím právem, 

náleží z výtěžku zpeněžení zadržené věci přednostní uspokojení před jiným věřitelem, a to i 

věřitelem zástavním. Pro zpeněžení zadržené věci věřitelem platí obdobně § 1359.“ 

Dále dle § 1395 odst. 1 zákona č, 89/2012 Sb. NOZ lze zadržovacím právem zajistit i 

nesplatnou pohledávku. Pro zajištění zadržovacím právem může dojít z těchto důvodů: 

a) nezajistí-li dlužník dluh jinak, ač jej podle smlouvy nebo podle zákona zajistit měl, 

b) prohlásí-li dlužník, že dluh nesplní, nebo 

c) stane-li se jinak zřejmým, že dlužník dluh nesplní následkem okolnosti, která u něho 

nastala a která věřiteli nebyla ani nemohla být známa při vzniku dluhu. 

Zadržovací právo zaniká dle  § 1399 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ: 

• Zánikem zajištěného dluhu nebo zadržené věci, 

• vzdá-li se věřitel zadržovacího práva jednostranně či ujednáním s vlastníkem 

zadržené věci, 

• dostane-li se věc trvale z moci věřitele, nebo 

• dá-li se věřiteli dostatečná jistota. 

Z výše uvedeného textu lze vidět, že využití zadržovacího práva může mít významný dopad 

na zajištění pohledávek. Pro příklad, pokud má věřitel vydat určitou movitou věc dlužníkovi, 

může mu ji nevydat a zajistit tak splatný dluh osoby, jíž měl věc vydat.  

 

5.1.1.1 Vlastní komentář 

Jediné, co by mohlo být v zadržovacím právu háčkem je dle mého názoru etičnost, kdy 

pokud chceme nadále udržet dobré obchodní vztahy, tak zadržení věcí věřitele sice 

pohledávku zajistí, nicméně by vždy měla existovat rovnováha mezi korektností řízení 

pohledávek a odhadem, zda se to vzhledem k obchodním vazbám vyplatí. 
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5.2.4 Bankovní záruka 

O bankovních zárukách nenajdeme v novém občanském zákoníku zmínku. Avšak 

nalezneme v § 2029 NOZ definici finanční záruky: 

Dle [9] je finanční záruka definována takto: ,,Finanční záruka vzniká prohlášením výstavce 

v záruční listině, že uspokojí věřitele podle záruční listiny do výše určité peněžní částky, 

nesplní-li dlužník věřiteli určitý dluh, anebo splní-li se jiné podmínky určené v záruční 

listině.“ 

Při zřizování bankovních záruk se dle [4] často stává, že dodavatel nezná odběratelovu banku 

– tzn. nemá k ní důvěru, nezná právní prostředí obou subjektů a podobně. V tomto případě 

může do tohoto vztahu vstoupit další subjekt – tzv. potvrzující banka, která potvrzuje záruku 

banky odběratele.  

Banky si v případě vystavení záruky prověřují schopnost odběratele plnit své závazky a 

podle toho poté stanovují výši, do které jsou ochotny za odběratele ručit. Standardně si dle 

[4] banka za tuto službu účtuje poplatek a požaduje po klientovi, aby měl v bance uloženou 

určitou částku. 

Tento typ záruky se často objevuje ve stavebnictví, kde dochází k operacím s větším 

objemem financí. Tyto záruky nejsou dle [3] v novém občanském zákoníku nijak upraveny. 

Zde je seznam několika možných typů bankovních záruk: 

 

a) Bid bond – Nabídková záruka 

Jedná se o záruku, kterou banka dle [6] poskytuje účastníkům v soutěžích. Tato 

jistota se podle [4] skládá v případě, že by při výhře tendru daný dodavatel nebyl 

ochoten nebo schopen uzavřít smlouvu o dílo. Touto jistotou se investor kryje pro 

případné náklady na další výběrové řízení plynoucí z neschopnosti vítěze soutěže 

podepsat smlouvu, a také má tato jistota význam „filtru“ uchazečů, kteří nejsou již 

z počátku potřebně kapitálově vybaveni. Stanovuje se v jednotkách procent 

z nabídkové ceny. [6] 

 

b) Performance bond – Prováděcí záruka 

Investor se touto zárukou podle [6] jistí proti neschopnosti dodavatele dílo dokončit. 

V případě, že k takovéto situaci dojde, ručitel (banka) zajistí dokončení díla a vzniklé 

náklady se v tu chvíli stávají pohledávkou za dodavatelem (dlužníkem). Banka může 

také dodavateli pomocí krátkodobých úvěrů pomoci překlenout období do splatnosti 

faktur investora a pomoci tím projekt dokončit. 

 

c) Payment bond – Platební záruka 

Jak je uvedeno v [6], platební záruka chrání především poddodavatele před platební 

neschopností generálního dodavatele. V případě, že generální dodavatel neprovede 

všechny platby svým dodavatelům tak banka pokryje jeho dočasnou platební 

neschopnost. 

 



18 

 

d) Advance payment bond – Akontační záruky 

Akontační zárukou se rozumí záruka, kdy ručitel se zavazuje uhradit investorovi 

zálohu, kterou investor zaplatil dodavateli s tím, že dodavatel nesplnil své závazky. 

Další možností je zálohové placení dodavateli, kdy investor se v podstatě podílí na 

financování stavby a v konečně faktuře je vyřešeno vyúčtování. [6] 

 

e) Retainage bonds – Záruka na uvolnění zadržovaných plateb 

Zadržovanými platbami se dle [6] ve stavebnictví rozumí především zádržné. 

Zádržným se investor kryje proti neschopnosti dodavatele odstranit vady a nedodělky 

a zároveň tato suma má pokrýt výlohy na nalezení dodavatele, který tuto činnost 

vykoná.  

Jedná se o částku, která se vyplácí někdy i po dlouhé době, v některých případech až 

za 10 let. Tato částka se odečítá z hodnoty každé jednotlivé faktury, často je to 10 % 

z hodnoty faktury. 

Použitím bankovní záruky na uvolnění zadržovaných plateb (zádržného) funguje dle 

[6] tak, že investor uvolní po odstranění vad a nedodělků celou částku zadržovaných 

plateb a ručitel poskytne investorovi tuto částku po dobu záruční doby. V případě, že 

bude nutno tuto záruku vzhledem k vadám a nedodělkům použít, vznikne dodavateli 

(dlužníkovi) na tuto částku bankovní úvěr. 

 

5.2.5 Uznání dluhu 

Dalším možným způsobem zajištění pohledávky (dluhu) je uznání dluhu. Uznání dluhu je 

definováno v NOZ. Dle § 2053 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník říká, že: 

„Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má 

se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.“ 

Ohledně úroků se vyjadřuje § 2054 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník nový 

takto: „Placení úroků se považuje za uznání dluhu ohledně částky, z níž se úroky platí.“ 

Co se týče částečného plnění a jeho role v uznání dluhu, lze jej nalézt opět v § 2054 odst. 2 

zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový): „Plní-li dlužník dluh zčásti, má částečné 

plnění účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal 

i zbytek dluhu.“ 

V § 639 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový) lze najít, že: „Uznal-li 

dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání dluhu došlo. Určí-li 

však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset let od posledního dne 

určené doby.“ 

Z výše uvedených citací je zřejmé, že uznání dluhu je účinným nástrojem k zajištění 

pohledávky. Uznání dluhu je vhodné také k prodloužení promlčecí lhůty. Jakákoliv aktivita 

dlužníka vzhledem k plnění dluhu je pak sama o sobě chápána jako uznání dluhu – placení 

úroků či částečné plnění dluhu. 
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6 Řízení pohledávek 
Důvod, proč se musí každá společnost řízením pohledávek zabývat je jednoduchý: Pokud si 

firma nebude prověřovat komu v konečném důsledku prodává a za jakých podmínek, bude 

se dříve nebo později muset potýkat s vymáháním pohledávek nebo odpisy, což pro každou 

společnost znamená nadbytečné náklady. 

Veškeré řízení je dle [14] pouze způsobem, jak dosáhnout vize, kterou si daná společnost 

předsevzala, že chce dosáhnout. Veškeré nástroje a řízení jsou tedy odpovědí na to, proč 

společnost vlastně existuje a řízení - procesy a postupy vychází z jasně definované vize a 

jednají v souladu s touho vizí. 

K řízení pohledávek, respektive k prevenci vzniku pohledávek se dá přistupovat dle [4] 

různým způsobem. Příliš přísná úvěrová politika bude mít za důsledek sice precizní 

ukazatele řízení pohledávek a minimální počet nedobytných pohledávek, avšak bude 

podstatně brzdit rozvoj společnosti. Oproti tomu příliš lhostejný přístup k řízení pohledávek 

bude mít pozitivní vliv na růst obratu a výnosů celkově, avšak v konečném důsledku bude 

společnost trpět pod tíhou nedobytných pohledávek. 

Oba přístupy mají tedy svá pro a proti. Například pokud společnost podstoupí větší riziko 

tím, že vychází více vstříc odběratelům v podobě výše úvěru či prodloužené splatnosti 

pohledávek, má nárok si za podstoupení tohoto rizika říci o vyšší marži. Pokud se společnost 

chová až příliš svědomitě v řízení pohledávek, bude to mít negativní vliv na marži. [4] 

Ideální přístup tedy musí být někde mezi výše zmíněnými přístupy a zvolená strategie by 

měla odpovídat cílům a strategii řízení společnosti. [4] 

Řízení pohledávek se dá rozdělit na dvě dimenze: [4] 

1. Prevence vzniku pohledávek 

2. Vymáhání pohledávek 

Prevence je důležitá nejen v případě, co se pohledávek týče. Prevence předchází veškerým 

problémům, které mohou nastat v budoucnu. Dle [13] platí, že pokud se budeme důkladně a 

pravidelně věnovat prevenci, můžeme předejít drtivé většině problémů.  

Existuje řízení času/priorit dle Dr. Stephena R. Coveyho, kde každá činnost se dá zatřídit do 

jednoho ze 4 kvadrantů – viz obrázek 2: [13] 

1. kvadrant 

Urgentní a důležité 

Krize, nečekané náhlé situace (vymáhání) 

2. kvadrant 

Neurgentní a důležité 

Prevence, vzdělávání se 

3. kvadrant 

Urgentní a nedůležité 

Nevyřízená korespondence, telefonáty 

4. kvadrant 

Neurgentní a nedůležité 

Sledování televize, necílené surfování po 

internetu 
Obrázek 2: Šablona řízení času/priorit; zdroj: Stephen R. Covey: 7 návyků skutečně efektivních lidí 

 



20 

 

Prevence se nachází v kvadrantu 2, oproti tomu řešení vymáhání pohledávek se bude 

nacházet v kvadrantu 1 z toho důvodu, že byla zanedbána prevence vzniku pohledávky. 

Veškerá zanedbaná prevence se dříve nebo později objeví v kvadrantu 1 formou urgentní a 

nečekané situace. [13] 

Vymáhání je druhou dimenzí řízení pohledávek a nastupuje tedy v případě, když pohledávka 

není neuhrazena do termínu splatnosti. Celý proces by měl být nastaven tak, aby nevznikalo 

velké množství neuhrazených pohledávek, které je nutno následně vymáhat. S vymáháním 

se totiž pojí samozřejmě další náklady, které musí být na vymožení, ať úspěšné či neúspěšné, 

vynaloženy (potřeba více pracovních sil apod.) [4] 

Možností, kterými lze jednoznačně směrovat řízení pohledávek, je stanovením vnitřních 

předpisů nebo politiky řízení pohledávek. Tyto postupy a procesy bývají zaneseny u 

společností v jejích vnitřních předpisech tak, jak tomu ukládá zákon č. 563/1991 Sb. o 

účetnictví. 

Prevence vzniku pohledávek se dá dosáhnout použitím následujících nástrojů: [4] 

• Limity dodavatelských úvěrů, 

• Platební podmínky, 

• Přístup k novým zákazníkům, 

• Fakturace a doklady potvrzující existenci pohledávek. 

Následné kroky – tedy vymáhání pohledávek, se zaměřují na co nejefektivnější řešení 

vymožení pohledávek, co se týče jak času, tak i nákladů, které vymáhání bude vyžadovat.  

 

6.1 Finanční ukazatele 
V řízení společnosti a pohledávek celkově je zapotřebí mít možnost určitým způsobem měřit 

a plánovat výsledky pomocí finančních ukazatelů. V této diplomové práci se zabýváme 

řízením pohledávek, jejichž přítomnost a objem má podstatný vliv na mnoho ukazatelů, které 

si v této kapitole vysvětlíme a ukážeme, jaký vliv na ně pohledávky mají. 

 

6.1.1 Hotovostní cyklus 

Hotovostním cyklem se rozumí cyklus, který probíhá od financování výroby produktu přes 

skladování zásob, prodej a následnou úhradu vzniklé pohledávky, pokud nebyla uhrazena 

v okamžik prodeje hotovostí. [4] 
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          Hotovostní cyklus 

 

 

 

 

 

Jak lze vidět na obrázek 3 výše, jedná se o celistvý proces, ve kterém každá fáze cyklu trvá 

určité množství času. Pokud bychom se zaměřili na konkrétní společnost s konkrétními 

službami či produkty, získáme z naměřených dat průměrnou dobu, za kterou se finance 

investované do výroby vrátí v podobě uhrazených pohledávek, tedy příjmem.  

Pochopitelně do hotovostního cyklu dle [4] vstupují postupně další náklady typu: mzda 

zaměstnanců, režijní náklady, údržba, energie apod. 

Hotovostní cyklus dává pro firmu odpověď na otázku, kolik a na jak dlouho je potřeba 

investovat určitou částku do okamžiku prodeje a následného inkasování financí. Je nutné 

ovšem zmínit, že celý proces může fungovat pouze ve chvíli, kdy společnost inkasuje úhradu 

za hotový produkt vyšší, než je cena, kterou za ní musel ve výsledku zaplatit. 

Pohledávky mají podstatný vliv na dobu trvání hotovostního cyklu, zejména co se týče doby 

splatnosti faktur a průměrné doby splatnosti vydaných faktur, což závisí na schopnosti firmy 

vymáhat pohledávky. 

 

 

 

 

 

 

 

Hotovost 

Zásoby materiálů, 

surovin 

Zásoby 

nedokončené výroby 

Zásoby hotových 

výrobků 

Pohledávky 

Obrázek 3: Hotovostní cyklus; zdroj: [4] 
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6.1.2 Pracovní kapitál a čistý pracovní kapitál 

Pracovním kapitálem je součet veškerých položek hotovostního cyklu, které lze nalézt na 

aktivní straně v rozvaze.  

Aktiva             Rozvaha         Pasiva 

 I. Dlouhodobý majetek 

Dlouhodobý hmotný majetek 

Dlouhodobý nehmotný majetek 

Dlouhodobý finanční majetek 

 

I. Vlastní zdroje 

Základní kapitál 

Kapitálové fondy a fondy ze zisku 

Výsledek hospodaření 

P
ra

co
v
n

í 
k

a
p

it
á
l 

II. Oběžný majetek II.  Cizí zdroje (krátkodobé a 

dlouhodobé) 

 Zásoby  Úvěry 

 - Materiál  Závazky vůči dodavatelům 

 - Zboží  Závazky vůči zaměstnancům 

 - Výrobky 

 

Pohledávky z obchodních vztahů  

 

Krátkodobý finanční majetek 

- Pokladna a ceniny 

- Bankovní účty 

 Závazky ze sociálního a zdravotního 

pojištění 

Daňové závazky 

Ostatní závazky 

 - Krátkodobé cenné papíry   

Obrázek 4: Schéma rozvahy: zdroj: vlastní zpracování 

 

Obrázek 4 ukazuje, které konkrétní aktivní položky se počítají do pracovního kapitálu.  

 

Pracovní kapitál je možné rozdělit následovně: 

• Working Capital – Pracovní kapitál 

o Obsahuje Zásoby + Pohledávky + Finanční majetek 

• Net Working Capital – Čistý pracovní kapitál 

o Obsahuje Pracovní kapitál – Krátkodobé závazky 

• Noncash Working Capital – Nefinanční pracovní kapitál 

o Obsahuje Zásoby + Pohledávky 

Pracovním kapitál tedy reprezentuje oběžná aktiva, která se podílí na hotovostním cyklu. Je 

to takový majetek, který obíhá a podílí se na provozu společnosti. [4] 

Vzhledem k této diplomové práci nás bude zajímat, jak ovlivňují pohledávky pracovní 

kapitál. Již ze vzorce k výpočtu pracovního kapitálu je zřejmé, že pohledávky se podílí na 

objemu jak pracovního kapitálu, tak i čistého pracovního kapitálu a nefinančního kapitálu. 
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Dle [4] je efektivní vymáhání pohledávek po splatnosti jedním ze způsobů, jak přeměnit 

pracovní kapitál na volnou hotovost a zvýšit tak hodnotu firmy. Totéž platí pro pečlivý výběr 

zákazníků z důvodu vzniku nedobytných pohledávek, které se mohou projevit v pracovním 

kapitálu i přes to, že mohou mít trvání delší než 1 rok. Čím méně nedobytných pohledávek 

bude existovat, tím efektivnější bude inkasování hotovosti, což znamená více volné 

hotovosti k dispozici.  

 

6.1.3 Likvidita pohledávek 

Likvidita znamená dle [3] schopnost společnosti přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky. 

Z hlediska likvidity se dá dělit oběžný majetek na 3 stupně: [3] 

• Nejvyšší – krátkodobý finanční majetek, 

• Krátkodobé pohledávky, 

• Zásoby. 

Jak lze z výše zmíněného seznamu vidět, nejvíce likvidní je krátkodobý finanční majetek a 

krátkodobé pohledávky následují hned za ním. Je důležité se likviditou zabývat, jelikož 

souvisí s dlouhodobou existencí firmy a každá společnost si stanovuje, jaká bude její výše a 

jakým způsobem se bude řídit. 

Ukazatelem, na který má vliv množství pohledávek jakožto aktivního účtu je Pohotová 

likvidita a Běžná likvidita. 

Pohotová likvidita se liší od běžné likvidity tím, že neobsahuje nejméně likvidní složku 

oběžných aktiv – zásoby (materiál, suroviny, nedokončenou výrobu apod.). Dle [3] je 

vhodné čitatel zlomku ve vzorci níže ponížit o nedobytné pohledávky, nebo pohledávky, u 

kterých je jejich dobytnost pochybná. Smyslem tohoto ukazatele je ukázat skutečnou 

schopnost krytí krátkodobých závazků, které se vyskytují ve jmenovateli zmíněného vzorce. 

Schéma vztažené k rozvaze lze vidět níže – viz tabulka 6: 

     Tabulka 6: Pohotová likvidita [3] 

Aktiva Pasiva 

Dlouhodobý majetek Vlastní kapitál 

Oběžná aktiva 

Zásoby 

Pohledávky 

Dlouhodobé cizí zdroje 

Krátkodobé 

závazky 

 

Pohotová likvidita = 
𝑂𝑏ěž𝑛á 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎−𝑍á𝑠𝑜𝑏𝑦

𝐾𝑟á𝑡𝑘𝑜𝑑𝑜𝑏é 𝑧á𝑣𝑎𝑧𝑘𝑦
 

Je nutné podotknout, že by se tento ukazatel měl pohybovat kolem 0,7 – 1,0. To znamená, 

že můžeme 70 % až 100 % všech krátkodobých závazků pokrýt svými oběžnými aktivy 

(krátkodobými pohledávkami a peněžními prostředky). Pokud by ukazatel byl vyšší, tak by 

měla společnost podle [3] zbytečně vysoké množství likvidních aktiv uložených jen pro tento 

případ a nevyužívala je nijak efektivně (např. k investování apod.). 
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Hotovostní likvidita je nejpřísnějším ukazatelem vypovídajícím o tom, kolik má společnost 

aktuálně finančních prostředků dostupných k pokrytí krátkodobých závazků. Vypočte se 

tedy jako zlomek obsahující peněžní prostředky v čitateli a krátkodobé závazky ve 

jmenovateli. 

 

6.1.4 Doba splatnosti pohledávek 

Doba splatnosti pohledávek neboli anglicky DSO (Day’s Sales Outstanding) je dle [4] 

poměrový ukazatel měřící dobu, po kterou jsou finance zadržovány v pohledávkách. Tuto 

dobu musí společnost čekat na úhradu již realizovaných výnosů.  

Je nutné vzít při hodnocení tohoto ukazatele v potaz zvyklost dané země – některé země jsou 

například zvyklé hradit své závazky dříve než jiné. Dle [15] je v roce 2018 doba splatnosti 

pohledávek 44 dní, což je o 2 dny méně než v roce 2017 a zároveň je to číslo druhé nejnižší 

ve střední a východní Evropě. 

Je zřejmé, že hodnota tohoto ukazatele bude mít jednoznačný vliv pro plánování doby trvání 

hotovostního cyklu. 

Doba splatnosti pohledávek se vypočte podle vzorce níže: [4] 

Doba splatnosti pohledávek = 
𝑃𝑜ℎ𝑙𝑒𝑑á𝑣𝑘𝑦

𝑇𝑟ž𝑏𝑦

360

 

Výše uvedený vzorec platí pro splatnost pohledávek v období trvání 1 roku. Obdobně lze 

vzorec upravit i na období trvání 1 měsíc. Tento ukazatel je vhodnější pro vyhodnocování 

na měsíční bázi. 

 

6.2 Dodavatelský úvěr 
Odběratelé mohou mít různé možnosti úhrady svých závazků, v závislosti na dodavateli.  

V této diplomové práci se budeme zabývat pohledávkami subdodavatele stavebních 

společností, který dodává výrobky a služby, tedy především maloobchodní prodej. 

Nejrozšířenější v tomto oboru je například platba hotově, na dobírku, platební kartou, 

bankovním převodem nebo inkasem. 

Jednotlivé formy úhrady mají různé zastoupení v různých oborech. Například pro provádění 

stavebních prací je velmi nepravděpodobná možnost úhrady dobírkou nebo hotově apod. 

Dodavatelským úvěrem se dle [4] rozumí odklad splatnosti závazků, který poskytují 

dodavatelé svým odběratelům. Nejčastěji se jedná o úvěr s termínem splatnosti po 14, 30 až 

60 dnech. Za tento úvěr odběratel neplatí žádný poplatek. [4] 

Důležitým nástrojem k prevenci v řízení pohledávek je hranice úvěru. Hranice úvěru 

znamená maximální výši úvěru, který je daný dodavatel ochoten poskytnou jednotlivému 

odběrateli. Pokud má tedy odběratel určitý úvěrový limit u jednotlivého dodavatele a 
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vyčerpá ho, uhrazením části dlužných faktur si opět uvolní úvěrový limit a může opět 

nakupovat zboží na fakturu do chvíle, než opět dosáhne limitu. 

Smyslem úvěrových limitů je mít pod kontrolou rizika plynoucí z nezaplacení faktur. 

Samozřejmě úvěrový limit nezamezí rizikům zcela, ale přinejmenším zajistí, že pokud 

zákazník je pravidelným odběratelem, tak je nucen úvěrovým limitem uhradit alespoň část 

svých závazků. Aby zákazník mohl dostat další zboží na fakturu, může další zboží již 

nakupovat pouze za hotovost, nebo si „uvolnit“ část úvěrového limitu úhradou již splatných 

faktur, jak bylo popsáno výše. 

Otázkou zůstává, zda by dodavatel měl prodávat na fakturu, nebo neměl. Úvodnímu 

rozhodování může dle [4] pomoci vzorec efektu z poskytnutého úvěru: 

NI = p . (R – CGS) – (1 – p) . CGS 

kde NI je čistý příjem (Net income) 

p       – pravděpodobnost, že zákazník zaplatí 

1 – p – pravděpodobnost, že zákazník nezaplatí 

R      – výnosy (Revenues) 

CGS – náklady prodaného zboží (Cost of Goods Sold) nebo výrobní náklady 

 

Jinými slovy, pokud máme slovy interpretovat vzorec výše, čistý příjem se dá vypočítat jako 

pravděpodobná marže získaná prodejem, od které odečteme pravděpodobně nevymožitelné 

náklady způsobené neuhrazením nákladů na prodané zboží. 

Použitelnost daného vzorce ovšem vychází z kvalitních dat. Rozhodující bude stanovení 

pravděpodobnosti vzniku nezaplacených pohledávek. I přes nedostatečnou přesnost výše 

zmíněného vzorce pro výpočet čistého příjmu se dá využít pro výpočet, zda marže stačí 

k pokrytí neuhrazených pohledávek [4]: 

NI > 0 

p . (R – CGS) – (1 – p) . CGS > 0 

p . R – p . CGS – CGS + p . CGS > 0 

p . (R – CGS + CGS) > CGS 

p > CGS/R 

p – 1 > CGS/R – 1 

1 – p < 1 – CGS/R 

1 – p < (R – CGS)/R 

1 – p < M/R 
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Kde M je marže neboli R - CGS 

Vzorec tedy vyjadřuje, že obchody budou mít kladný čistý příjem pouze ve chvíli, když 

pravděpodobnost nezaplacení pohledávek bude menší než procentní marže. 

  

6.2.1 Stanovení úvěrového limitu 

Jedním ze způsobů, jak mít pod kontrolou množství financí vydaných zákazníkům na fakturu 

je stanovením úvěrových (kreditních) limitů jednotlivým zákazníkům. 

U pravidelných odběratelů bude podle [4] jednoduché nastavit úvěrový limit. Horší situace 

může nastat u nepravidelných odběratelů. U nepravidelných odběratelů bude vždy nezbytná 

komunikace úvěrového pracovníka s obchodním zástupcem, který je v kontaktu se 

zákazníkem a má tím pádem nejaktuálnější informace. Každopádně půjde vždy o kombinaci 

výpočtu na základě nashromážděných dat a úsudku úvěrového pracovníka, který by měl 

zhodnotit rizikovost zkoumaného obchodu. 

 

6.3 Zkoumání bonity 
Zkoumáním bonity se dle [4] rozumí zjišťování informací pomocí čtení finančních výkazů, 

které zákazníci publikují na webu. Pomocí zkoumání bonity můžeme zjistit, zda je zákazník 

schopen uhradit své závazky a výsledek zkoumání může společnosti pomoci s rozhodnutím, 

zda danému zákazníkovi prodávat na úvěr či ne, nebo například jestli bude dlouhodobě 

schopen hradit smluvně sjednané služby vyžadující pravidelné platby. 

Naneštěstí většina zákazníků nepublikuje pravidelně své výkazy a tím pádem nemůže být 

jakékoliv hodnocení bonity objektivní. Ve finančních výkazech častokrát nelze snadno a 

rychle vyčíst, proč je daná společnost podkapitalizována či proč má nízký hospodářský 

výsledek.  

Je tedy zapotřebí používat vícero proměnných pro stanovení bonity zákazníka než pouze 

údajů získaných z finančních výkazů. 

Dle [4] existuje 6 C dodavatelských úvěrů, které jsou častokrát používány zaměstnanci, 

kteří se zabývají úvěry: 

1. Capital (kapitál) – je zákazník dostatečně kapitálově vybaven? Jaké má cashflow a 

základní kapitál? Stačí na zaplacení pohledávek? 

2. Character (charakter) – jaké má zákazník morální hodnoty? Je ochoten své 

dodavatele včas vyplácet? Jak ho vnímají jeho zákazníci a dodavatelé? Jaká je 

historie zákazníka, co se týče vymáhání, soudních řízení apod.? 

3. Capacity (kapacita) – má zákazník dostatečnou kapacitu co se týče personálu? 

Disponuje zákazník odborníky se zkušenostmi v oboru? Jak dlouho zákazník již 

úspěšně podniká na trhu? Jak je vnímána jeho pověst? 
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4. Conditions/Circumstances (podmínky/okolnosti) – Jak je podnikání zákazníka 

ovlivnitelné situací na trhu? Jak stabilní je poptávka v oboru, ve kterém zákazník 

podniká? Jakou má zákazník pozici na trhu, co se týče konkurentů? 

5. Coverage (pojištění) – je zákazník dostatečně pojištěn, aby dokázal ustát živelné 

katastrofy? Jak celkově má vykrytá jakákoliv bezpečnostní, provozní, technická, 

personální rizika? 

6. Collateral (zajištění) – jaké jsou možnosti zajištění zákazníka? Jaká je právní forma 

společnosti? Jaké záruky může zákazník nabídnout? 

Výše zmíněným otázkám k jednotlivým typům otázek je zapotřebí se věnovat především 

v případě, kdy jde o nového zákazníka bez předchozí obchodní historie. Pokud již máme 

souhrn historie obchodní spolupráce, lze jednat na základě této zkušenosti.  

Z tohoto důvodu je nutné, aby veškeré transakce a informace ohledně vystavovaných 

dokladů, úhrady a podobně byly skladovány v informačním systému typu SAP a obdobných.  

Pokud dojde k možnosti začít obchodovat s novým zákazníkem, který publikoval finanční 

výkazy naposledy před 5 lety a nemáme o něm v podstatě žádné informace, bude obtížné 

učinit správné rozhodnutí založené faktech.  

Je také možné vytvořit si hodnotící tabulku, která se bude používat pro stanovení skóre 

bonity zákazníka. V tabulce se mohou vyskytovat různé údaje relevantní pro zkoumání 

bonity. 

Pokud jde o praktické hledisko zkoumání bonity, je podle [4] zapotřebí si stanovit, za jakých 

podmínek a do jaké hloubky má smysl bonitu zkoumat. Například u nového zákazníka 

s malým objemem prvního obchodu se pravděpodobně nevyplatí provádět detailní analýzu 

bonity, takový případ lze řešit například podmínkou nákupu na hotovost pro první nákup a 

v případě další spolupráce je možné zákazníkovi prodávat na fakturu. Pokud půjde o větší 

obchod jednorázového charakteru u nového zákazníka nebo půjde o podpis smlouvy 

zavazující k určitému plnění po určitou dobu, je na místě provést analýzu bonity. 

K rozhodnutí, zda provádět či neprovádět analýzu bonity postačí úvaha nad tím, zda 

výsledná marže z uskutečněného obchodu zaplatí přinejmenším náklady na analýzu bonity 

daného zákazníka. 

Analýzu bonity je možné provádět například pomocí informací získaných z veřejného 

obchodního rejstříku nebo pomocí databázových softwarů využívající vícero zdrojů ke 

koncentraci dat o jednotlivých subjektech. 

 

6.4 Platební podmínky 
Platební podmínky hrají důležitou roli při snaze o snížení rizika z neuhrazení pohledávky. 

Nastavením platebních podmínek můžeme předcházet velkému množství problémů 

v podobě neuhrazených faktur v budoucnu, pokud ovšem budou stanoveny s rozumem tak, 

aby nebyly příliš přísné a zároveň aby nebyly příliš benevolentní. Oba přístupy mají svá 

úskalí i benefity. 
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Platební podmínky mohou pro zákazníky působit jako benefit spolupráce s dodavatelem, 

který je v nastavování platebních podmínek benevolentní.  

 

6.4.1 Nastavení splatnosti faktur 

Správné nastavení splatností faktur je pro řízení pohledávek nezbytnou dovedností. Je dobré 

vědět, že každý dodavatel se dle [4] snaží splatnost snižovat (aby zkrátil hotovostní cyklus, 

pozn. autora) a každý odběratel bude mít snahu splatnost prodlužovat. Je ovšem důležité brát 

v úvahu procesy zákazníka, pokud například půjde o společnost s dlouhým procesem 

schvalování úhrad, tak je možné, že bude takový zákazník potřebovat delší splatnost faktur 

právě z důvodu tohoto procesu. Oproti tomu nemusí existovat zjevný důvod pro splatnost 

delší než 60 dní pro zákazníka, jehož úhrady jsou kompletně v jeho režii a nikdo jiný o nich 

nerozhoduje.  

V NOZ je nově uvedeno, že poskytování vyšší splatnosti než 60 dní je v rozporu se zákonem, 

ovšem podnikatelé se mezi sebou mohou dohodnout na těchto, ale i delších splatnostech. 

Nejčastější splatnosti faktur mohou být: 14 dní, 30 dní nebo 60 dní. 

 

6.4.2 Platba předem 

Pokud existují pochybnosti o bonitě zákazníka nebo se jedná o jednorázový obchod nebo 

měl zákazník historicky problém s úhradami, může se zavést podmínka vyžadující platbu 

předem, nebo alespoň částečnou platbu předem.  

 

6.4.3 Platba za hotovost nebo na dobírku 

Prodej za hotovost může být řešením pro zákazníky, kteří opět měli historicky problémy 

s úhradami, nebo zkrátka nechtějí své platba odkládat na později. V případě drobných 

objednávek se dá platba za hotové oboustranně akceptovat, pokud však půjde o větší 

objednávku, je lepší využít platbu předem na účet například se zasláním potvrzení o úhradě 

pro urychlení procesu. 

 

6.4.4 Skonto 

Skonto za včasnou platbu je způsob, jakým motivovat dodavatele k včasné úhradě. Pokud 

například odběratel bude mít nastavenou 30denní splatnost a uhradí již po 14 dnech, dostane 

za včasnou platbu určité procento zpět formou slevy. 

Výhodou skonta je skutečnost, že může mít vliv na zkrácení hotovostního cyklu a tím pádem 

i objemu pracovního kapitálu, do kterého pohledávky spadají. Skonto se dá tedy vnímat jako 

určitá poměrná částka z hodnoty pohledávky, kterou je společnost ochotna investovat do 

včasného uhrazení své pohledávky a tím přispět ke snížení nákladů spojených s vymáháním 

pohledávky, snížení rizika vzniku nedobytné pohledávky a zmenšení objemu pracovního 

kapitálu. 
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Volba výše skonta záleží dle [4] na „přínosech pro dodavatele a na dostatečné schopnosti 

stimulovat odběratele k jeho využití.“ 

 

7 Vymáhání pohledávek 
Proces vymáhání pohledávek nastupuje dle [4] ve chvíli, kdy nestačila k zabránění tohoto 

procesu preventivní opatření zahrnující analýzu bonity, stanovení kreditních limitů a dalších 

platebních podmínek. Abychom byli schopni efektivně řešit vzniklý problém, je zapotřebí 

se podívat na jeho příčinu.  

Dle [4] existují dva důvody, proč zákazníci neplatí: 

• Nemohou zaplatit – zákazník nedisponuje dostatkem finančních prostředků 

z různých důvodů – např. čeká na úhradu od svých odběratelů. 

 

• Nechtějí zaplatit – zákazník záměrně využívá benevolentní přístup dodavatele ke 

svým pohledávkám a využívá jeho „úvěru“ do chvíle, než přistoupí k předání 

pohledávky vymáhací agentuře. 

 

7.1 Vymáhání pohledávek věřitelem 
Dle [4] závisí vymáhání pohledávky věřitelem především na individuálních podmínkách 

dodavatele (věřitele), konkurenčním prostředí a specifikách vymáhání pohledávek. 

Rozdílné způsoby vymáhání pohledávek může dle [4] aplikovat společnost podnikající 

v síťovém odvětví, jiné může aplikovat například společnost podnikající s dodáváním 

unikátních a hodnotných výrobků a služeb, a jiné může aplikovat společnost s velkým 

množstvím odběratelů. 

Společnosti s vysokým počtem odběratelů budou dle [4] přistupovat především 

k telefonickému upomínání, společnosti podnikající v síťovém odvětví (například 

v distribuci energií) budou přerušovat neplatícím odběratelům dodávky a společnosti 

podnikající v dodávání exkluzivních výrobků a služeb budou pravděpodobně přistupovat 

především k osobnímu jednání a vztahům. 

Důležitým tématem je také dle [4] to, kdo bude provádět upomínání a vymáhání pohledávek. 

Nejčastěji tato agenda připadá na finanční nebo obchodní oddělení. V případě, že by tuto 

činnost mělo na starosti obchodní oddělení, tak může být výhodou, že obchodníci mají často 

nejaktuálnější informace a jsou se zákazníkem v blízkém kontaktu. Pokud by se do jejich 

hodnocení navíc promítlo i množství a hodnota pohledávek, zamezilo by se tím prodávání 

nedůvěryhodným zákazníkům. Oproti tomu z hlediska udržování obchodních vztahů by 

neměl být obchodník tím, kdo hraje toho „zlého“ a nosí zákazníkovi špatné zprávy. 
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7.1.1 Proces vymáhání 

V případě, že není pohledávka uhrazena v rámci splatnosti věřitelem, kroky směřující 

k vymožení pohledávky činí dle [3] věřitel, a to následující: 

• Prvním úkonem je zjistit, zda se faktura dostala k dlužníkovi do rukou správnému 

člověku či oddělení, které má kompetence ke schvalování úhrad. Pokud se dostala 

k nesprávnému člověku, či existuje jakákoliv pochybnost, je nutné fakturu zaslat 

formou opisu buď na e-mailovou adresu či fyzicky poštou. Pokud se jedná o větší 

fakturu, vyplatí se dle [4] zákazníkovi zatelefonovat ještě před splatností a ujistit se, 

že fakturu dostal. 

• Dostala-li se faktura u dlužníka na správné místo a je-li její doručení potvrzeno a 

stále není evidována úhrada této faktury, měla by následovat telefonická upomínka 

s domluvením termínu úhrady. Telefonické upomínání je dle [3] časově efektivní, 

ovšem z hlediska průkaznosti pro další řízení je neprokazatelné. Z hlediska 

prokazatelnosti je průkaznější upomínání elektronickou poštou. 

• V případě, že nedojde k úhradě ani po telefonické upomínce a po zaslání upomínky 

elektronickou poštou, následuje druhá upomínka. V této upomínce se dává 

dlužníkovi náhradní termín úhrady, upomínka může mít například formu 

doporučeného psaní s dodejkou. 

• Neuhradí-li dlužník ani po zaslání druhé upomínky s náhradním termínem úhrady, 

lze zaslat upomínku jako tu první se současným telefonickým upomenutím s tím, že 

by tato upomínka by měla mít charakter snahy o poslední smírné řešení. V této 

upomínce je již vhodné použít většího psychologického nátlaku použitím například 

hrozby zveřejnění dlužníka a jeho pohledávky nebo vymáháním externí vymáhací 

agenturou s možnou dohrou v exekučním řízení. 

Vedlejším produktem upomínání je dle [3] také zjištění informací o aktuální finanční situaci 

dlužníka. V případě, že dlužník není aktuálně schopen hradit své závazky, je vhodné sepsat 

s ním například uznání dluhu, čímž lze pohledávku dodavatele zajistit. Sepsáním uznání 

závazku si věřitel zvýhodňuje svou pozici v případě soudního řízení. Další výhodou uznání 

dluhu je prodloužení promlčecí doby. 

 

7.1.2 Splátkový kalendář 

Reakcí na dlužníkovu finanční situaci může být dle [3] i vystavení splátkového kalendáře. 

Podepsání splátkového kalendáře má dle § 639 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ charakter 

uznání dluhu: „Uznal-li dlužník svůj dluh, promlčí se právo za deset let ode dne, kdy k uznání 

dluhu došlo. Určí-li však dlužník v uznání i dobu, do které splní, promlčí se právo za deset 

let od posledního dne určené doby.“ 

Dále platí také dle § 641 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. NOZ: „Bylo-li v uznání dluhu nebo 

v rozhodnutí orgánu veřejné moci plnění rozloženo na jednotlivá dílčí plnění, platí desetiletá 

promlčecí lhůta i pro tato dílčí plnění a počíná běžet ode dne dospělosti každého dílčího 

plnění. Dospěje-li nesplněním některého dílčího plnění celý dluh, počne promlčecí lhůta 

běžet ode dne dospělosti nesplněného dílčího plnění.“ 
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V § 642 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. lze také najít, že: „Byl-li dluh uznán nebo bylo-li 

právo přiznáno rozhodnutím orgánu veřejné moci, neplatí desetiletá promlčecí lhůta pro 

úroky a pro ta opětující se plnění, které dospěly po uznání dluhu nebo po přiznání práva.“ 

Ohledně uznání dluhu lze nalézt § 2054 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., který říká, že: „Plní-

li dlužník dluh zčásti, má částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností 

usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu.“ 

Z výše uvedených citací z nového občanského zákoníku je zřejmé, že splátkový kalendář je 

pouze rozdělením pohledávky na dílčí pohledávky. Dílčími pohledávkami se míní jednotlivé 

splátky. Splácí-li dlužník jednotlivé splátky a v průběhu času platit přestane, promlčecí lhůta 

se počítá až ode dne, kdy přestal splácet jednotlivé splátky, nikoliv od doby vystavení 

dokladu potvrzující původní pohledávku, ke které byl splátkový kalendář vystaven. 

 

7.2 Vymáhání pohledávek inkasní kanceláří 
V případě, že se nepovedlo dohodnout s dlužníkem na splnění jeho dluhu, je dle [4] další 

možností zajištění inkasa využít služeb inkasních kanceláří. Zpravidla se jedná o 

specializované společnosti, které by dle [3] měly mít z hlediska schopnosti získání inkasa 

větší kompetence.  

Dle [4] se vyplatí před navázáním spolupráce s inkasní kanceláří si zjistit potřebné reference 

od jejích zákazníků nebo spolupráci vyzkoušet. Podstatným údajem bude také způsob 

placení za služby inkasní kanceláře. Podle [3] se pozná kvalitní inkasní kancelář podle toho, 

že vyžaduje platbu za své služby až po úspěšném vymožení pohledávky. Provize za 

zinkasovanou částku se může pohybovat od 6 do 30 % v závislosti na složitosti případu, dle 

[4]. 

Nehledě pouze na zkušenosti inkasních kanceláří, využití jejich služeb má výhodu také 

proto, že zde funguje i psychologické hledisko. Dlužník nezná jednání dané inkasní 

kanceláře, a tedy nemůže vědět, co očekávat a zpravidla má vůči této instituci větší respekt, 

obzvláště pokud je zákazník vymáhán externí agenturou již poněkolikáté. Zpravidla tato 

skutečnost může napomoci k inkasu pohledávky. 

Inkasní kanceláře mohou pomoci věřiteli také s revizí smluv a doporučení z hlediska 

smluvních podmínek, navrhnout zlepšení systému řízení pohledávek nebo například se 

sestavením vzoru splátkového kalendáře. [3] 

 

7.3 Soudní vymáhání 
Dle [3] je několik možností řešení vymáhání pohledávky soudní cestou. Klasickým 

způsobem je soudní řízení – žalobou a dále ústním jednáním. V některých případech však 

zákon umožňuje vymáhání pohledávky v tzv. zkráceném řízení. Výhodou zkráceného řízení 

je možnost dosáhnout pravomocného rozhodnutí v krátkém čase a bez ústního jednání.  

Nejčastěji má rozhodnutí následující formu: [3] 
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• Platební rozkaz, 

• Směnečný platební rozkaz, 

• Šekový platební rozkaz. 

Při využití vymáhání soudní cestou se dle [4] musí samozřejmě počítat se soudním 

poplatkem ve výši 4 % z vymáhané pohledávky, s 2 % pro výkon rozhodnutí, a dále také 

s náklady spojenými s právním zastoupením. 

Soudní vymáhání obvykle nepřináší věřiteli skutečné uspokojení jeho nároků. [4] 

 

7.4 Exekuce 
Exekuce provádějí dle [4] exekutorské úřady, které slouží k vykonání rozhodnutí soudu – 

například platebního rozkazu. Získání platebního rozkazu může být podstatně snadnější než 

vykonání takového rozhodnutí.  

Podkladem pro nařízení výkonu rozhodnutí (exekuci) je dle [3] exekuční titul. Exekučním 

titulem je listina, která nařizuje určité osobě splnit danou povinnost v dané lhůtě. Listinou 

bývají zpravidla [3]:   

• rozsudky, 

• usnesení, 

• platební rozkazy, 

• směnečné platební rozkazy, 

• a další. 

Exekuční řízení je dle odst. 1 § 35 zákona č. 120/2001 Sb. exekučního řádu zahájeno 

podáním návrhu. 

Dále dle odst. 4 § 40 zákona č. 120/2001 Sb. exekučního řádu: „Exekuci rozhodnutí soudu 

o prodeji zástavy lze vést tehdy, obsahuje-li označení oprávněné a povinné osoby, zástavy a 

výši zajištěné pohledávky a jejího příslušenství.“ 

Návrh na exekuci se podává v současnosti přímo exekutorovi, ten jej do 15 dnů předá spolu 

s žádostí o pověření příslušnému exekučnímu soudu.  

Exekutor může provádět exekuci dle § 59 výše zmíněného zákona těmito způsoby: 

a) srážkami ze mzdy a jiných příjmů, 

b) přikázáním pohledávky, 

c) prodejem movitých a nemovitých věcí, 

d) postižením závodu, 

e) správou nemovité věci, 

f) pozastavením řidičského oprávnění. 

Podle současné legislativy může v rámci jednoho exekučního řízení provést soudní exekutor 

exekuci i několika výše zmíněnými způsoby současně, případně i tedy všemi zákonem 

stanovenými. [3] 



33 

 

7.5 Konkurzní řízení 
Krajním řešením nedobytných pohledávek je dle [4] konkurz. V konkurzním řízení se ocitají 

společnosti téměř bez majetku. Konkurz je právně upraven v zákoně č. 328/1991 Sb. o 

konkursu a vyrovnání.  

Cílem konkurzního řízení je dle [3] uspořádání majetkových poměrů dlužníka, který je 

v úpadku s tím, že takovéto řízení vede k uspokojení věřitelů z majetku tvořícího konkurzní 

podstatu. 

V konkurzním řízení se dle [3] uspokojují po odečtení nákladů konkurzního řízení 

pohledávky tzv. oddělených věřitelů. Oddělenými věřiteli jsou zpravidla ti, kteří své 

pohledávky zajistili účinnými zajišťovacími nástroji, například zástavním právem. Může se 

jednat nejčastěji například o bankovní úvěry, které mohou být zajištěny nemovitostmi. Dle 

[4] se ovšem ke svým nárokům téměř nemají běžní dodavatelé možnost dostat. Ze 

zpeněženého majetku se totiž v první řadě uspokojují nároky správce konkurzní podstaty, a 

také pohledávky vzniklé po prohlášení konkurzu. Dále následují pohledávky za zaměstnanci, 

nároky státu z titulu daní, cla a sociálního a zdravotního pojištění a až poté jsou 

uspokojovány pohledávky dalších věřitelů. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

8 Profil společnosti Hilti ČR 
Společnost Hilti ČR spol. s.r.o. byla založena 4. září 1991 se sídlem v Průhonicích, kde sídlí 

dodnes. Na území ČR jsou k dispozici zároveň 3 prodejny, které slouží jako místo pro 

kontakt se zákazníkem. Na prodejně je možné vidět fyzicky většinu produktů a je možné do 

ní odvézt či vyzvednout si stroj ze servisu. Prodejny se nachází v Průhonicích, Brně a 

Ostravě. 

V roce 2017 se Hilti ČR přesunula z kategorie středně velkých společností do kategorie 

velkých společností tím, že její počet zaměstnanců přesáhl 250.  

 

Obrázek 5: Sídlo Hilti ČR spol. s.r.o.; zdroj: firmy.cz 

 

8.1 Předmět podnikání 
Dle údajů z obchodního rejstříku se Hilti zabývá následujícími obory podnikání: 

• Nákup a prodej zbraní a střeliva, opravy zbraní. 

• Prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce toxické a 

toxické. 

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

• Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 

telekomunikačních zařízení. 
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Hilti ČR spol. s.r.o. uvedla na trh široké spektrum produktů, které se dají rozdělit do 

následujících kategorií:  

• Akumulátorové systémy – zde spadají akumulátorové úhlové brusky, šroubováky, 

rázové utahováky, vrtačky, okružní pily a další 

• Laserová technika – laserové dálkoměry, rotační lasery, liniové lasery, optická 

technika 

• Diamantové vrtání a řezání – jádrové vrtací stroje, stěnové a lanové pily 

• Přímá montáž – Prachem, plynem nebo bateriově poháněné vsazovací stroje 

• Vrtací, bourací a sekací technika – síťová bourací kladiva, sekací kladiva, 

kombinovaná kladiva 

• Odsávání prachu – vysavače, odsávání ke strojům 

• Šroubovací technika – sádrokartonářské šroubováky 

• Řezání, broušení a dřevoprogram – síťové okružní pily a brusky, benzínové pily, 

drážkovačky 

• Kotevní technika – systémy mechanického a chemického kotvení (zahrnuje kotvy a 

chemické hmoty) 

• Instalační systémy – systémy pro uchycení technických sítí a zařízení 

• Systémy požární ochrany – protipožární materiály k zřízení prostupů technických sítí 

• Stavební chemie – montážní pěny a zálivky 

 

 

Obrázek 6: Akumulátorové stroje a příslušenství společnosti Hilti; zdroj: hilti.cz 

 

Hilti se ovšem nezabývá pouze prodejem produktů, ale poskytuje také služby, kterými jsou: 

Hilti Fleet Management – služba umožňující pronájem výše zmíněných strojů (s možnými 

výjimkami) s možností využití dalších služeb spojených s touto službou:  
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• Náhradní stroj po dobu opravy – možnost zapůjčení náhradního stroje v případě, že 

pronajatý stroj je v opravě  

• Fixní náklady po celou dobu pronájmu – ve fixní ceně pronájmu jsou již započteny 

všechny náklady na opravy po dobu pronájmu 

• Zajištění proti krádeži – v případě odcizení pronajatého stroje zákazník pouze zaplatí 

20 % ze zůstatkové hodnoty stroje a dostává ihned stroj nový 

• Správa strojů pomocí štítků nacházejících se na pronajatých strojích 

 

Hilti ON!Track  - Software určený ke komplexní správě majetku, zaměstnanců (školení a 

certifikace), revizí, plánovaných údržeb 

Školení požární ochrany – Hilti provádí školení a uděluje certifikáty na provádění 

požárních ucpávek, který musí mít každý pracovník, který danou požární ucpávku provádí 

Tahová zkouška – v rámci specializace společnosti Hilti na kotevní techniku nabízí i 

tahovou zkoušku pro konkrétní aplikace na stavbě 

 

8.2 Výsledky hospodaření z uplynulých let 2016 a 2017 
Za rok 2017 dosáhla Hilti obratu 970 734 tis. Kč a tentýž rok končila s výsledkem 

hospodaření 24 096 tis. Kč.  Ve srovnání s rokem předchozím, ve který měla obrat 841 517 

tis. Kč a výsledek hospodaření 20 140 tis. Kč byl rok 2017 zakončen s nárůstem necelých 

17 % oproti roku 2016. 

Provozní výsledek hospodaření byl v roce 2017 41 302 tis. Kč a v roce 2016 31 779 tis. Kč. 

Pro přehlednost lze vidět veškeré zmíněné údaje níže – viz tabulka 7: 

Rok 2017 2016 

Obrat  970 734 841 517 

Výsledek hospodaření  24 096 20 140 

Provozní výsledek hospodaření  41 302 31 779 

Počet zaměstnanců 245 217 

Tabulka 7: Údaje Hilti ČR z minulých let, zdroj: Data získaná z údajů zveřejněných v [20] 

*Údaje jsou v tisících Kč 
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Níže je možné vidět objem aktiv, oběžných aktiv a pohledávek v letech 2016 a 2017, viz 

tabulka 8: 

Rok 2017 2016 

Objem aktiv 356 276* 309 285 

Objem oběžných aktiv  244 902 233 355 

Objem pohledávek  189 141 164 133 

Objem pohledávek z obch. vztahů  165 771 136 410 

Poměr pohledávek z obch. vztahů 

k oběžným aktivům  

67,69 % 58,46 % 

Tabulka 8: Objem aktiv, oběžných aktiv a pohledávek v letech 2016 a 2017; zdroj: Data získaná z údajů zveřejněných v 

[20] 

*Údaje jsou v tisících Kč 

Ve výše uvedené tabulce je vidět, že poměr pohledávek z obchodních vztahů k oběžným 

aktivům celkově z roku 2016 do roku 2017 stoupl skoro o 10 %.  

 

8.3 Právní forma a údaje z obchodního rejstříku 
Každá společnost evidovaná v obchodním rejstříku má svůj zápis společně s ostatními údaji 

veřejně přístupné na portálu jistice.cz. V obchodním rejstříku lze nalézt tyto údaje, viz 

tabulka 9 níže: 

Obchodní firma Hilti ČR spol. s.r.o. 

Datum vzniku zápisu 4. září 1991 

Sídlo Uhříněveská 734, 252 43 Průhonice 

Právní forma Společnost s ručením omezeným 

Identifikační číslo 416 93 132 

Tabulka 9: Právní údaje; zdroj: Data získaná z údajů na justice.cz 

Společník:  

Hilti Aktiengesellschaft 

Vklad: 8 200 000,- Kč 

Statutární orgán: 

Jednatel: Jan Radil 

 

Společnost Hilti ČR je plně vlastněna společnosti Hilti Corporation sídlící ve Schaanu, 

Lichtenšteljsku.  
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8.4 Historie a vývoj společnosti Hilti Group 
Společnost Hilti byla založena v roce 1941 Martinem a Eugenem Hilti v Schaanu, hlavním 

městě Lichtenštejnska. 

Společnost pojmenovaná jménem svých zakladatelů začala se svým podnikáním v době 2. 

světové války a původně dodávala na základě smlouvy vybavení a součástky pro Německo, 

kde dodávala například součástky do tanků a součásti nábojů. V roce 1947 byla Hilti blízko 

bankrotu, ze kterého se dostala podpisem smlouvy na dodávání různých strojních součástek 

pro švýcarské textilní společnosti. Na konci 40. let 20. století vynalezla technologii pro 

přímou montáž, která umožňovala kotvení hřebů do betonu a zdiva. Bohužel tato technologie 

nebyla dostatečně vyzrálá na současnou dobu, a tak v průběhu 50. let společnosti Hilti uvedla 

na trh sérii produktů do domácnosti jako např. zapalovač a mixér poháněný vodou, který 

sklidil úspěch.  

Až v roce 1952 přišla Hilti s řešením dostatečně vyzrálým k uvedením na trh a spustila tedy 

první produkty pro stavebnictví – a to manuální nástroj k výrobě závitových čepů a první 

prachem poháněný stroj k vsazování hřebů do betonu. V této době Hilti expandovala na další 

trhy tak, že v roce 1963 byla přítomna již v 23 zemích s obratem přes 400 milionů 

švýcarských franků. 

V roce 1974 začala společnosti Hilti vyvíjet vlastní mechanické kotvy a v roce 1977 uvedla 

na trh produktovou linii chemických kotevních systémů. 

V současnosti má společnost fungující pobočky v 90 zemích a překonala obrat 5 miliard 

švýcarských franků. 

 

8.5 Organizační struktura Hilti ČR 
Organizační struktura společnosti Hilti je založená na strategických obchodních jednotkách. 

Tato organizační struktura je dle [15] nejčastěji se vyskytující u organizací působících na 

vícero trzích. Dalším důvodem pro existenci právě takovéto organizační struktury je nutnost 

rozdělení organizace z důvodů technických nebo marketingových. V případě společnosti 

Hilti má toto rozdělení význam právě z toho důvodu, že obchodní strategie a zákazníci 

jednotlivých ředitelů obchodních jednotek jsou značně rozdílné a vyžadují jiný přístup, a to 

i co se týče řízení pohledávek. 

Schematicky vypadá organizační struktura Hilti ČR podle obrázek 7: 
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Obrázek 7: Schéma organizační struktury založené na obchodních jednotkách; Zdroj: managementmania.com 

 

Konkrétně vypadá organizační struktura Hilti ČR k 5.12.2018 takto – viz obrázek 8: 

 

Obrázek 8: Organizační struktura Hilti ČR - po ředitele; Zdroj: interní dokument 

Oddělení Credit&Collection 
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Podle Obrázek 8 výše je vidět, že organizační struktura je skutečně založena na strategických 

obchodních jednotkách, jejichž ředitele je možno vidět výše. Ovšem se zde vyskytuje navíc 

ředitel lidských zdrojů a finanční ředitel, který má na starost účetní oddělení a oddělení 

Credit&Collection. 

Právě prací oddělení Credit&Collection se budeme zabývat. Do agendy tohoto oddělení 

spadá například: 

• Nastavení kreditních limitů zákazníkům 

• Uvolňování blokovaných zakázek 

• Telefonické upomínání dlužníků, zasílání opisů faktur 

• Poskytování podkladů externím vymáhacím agenturám 

• Párování plateb a stahování inkas 

• Analýza bonity zákazníků 

• Kontrola splnění podmínek pro spolupráci na fakturu 

• Kontrola a analýza dopadů pohledávek na firmu 

• Stanovování platebních podmínek pro uzavírání smluv na dlouhodobý pronájem či 

dodávání služeb 

 

8.6 Způsob prodeje produktů a služeb 
Společnost Hilti dlouhodobě funguje díky formě prodeje, kterou je přímý prodej. Přímý 

prodej je založen na tom, že o odbyt produktů a služeb se starají specializovaní obchodní 

poradci, kteří se starají o zákazníky přímo. Namísto investování velkých financí do reklamy, 

která nemá konkrétní zaměření se tak může každý obchodní poradce zaměřit na konkrétní 

obor práce daného zákazníka. V nedávné době se vzhledem k množství zákazníků začali 

obchodní poradci zaměřovat na stavební firmy a živnostníky s ohledem na obor, ve kterém 

podnikají.  

Informace uvedené v kapitole 8.6 až 8.8 pochází z vlastní zkušenosti autora, školení a 

konzultací se zaměstnanci Hilti ČR spol. s.r.o. 

Nejčastějšími zákazníky mohou být zákazníci provádějící: 

• hrubou výstavbu, 

• sádrokartonářské práce, 

• provádění ocelových konstrukcí a zámečnické práce, 

• provádění dřevostaveb, 

• profese (voda, topení, plyn, elektroinstalace) a podobně. 

Z hlediska řízení pohledávek je tento způsob prodeje specifický tím, že drtivou většinu 

aktuálních informací, například o aktuální situaci zákazníka a podobně, mají právě obchodní 

poradci, kteří jsou s těmito zákazníky v kontaktu na pravidelné bázi. 

Kromě obchodních poradců hrají důležitou roli také regionální ředitelé prodeje. Každý 

regionální ředitel prodeje má ve svém týmu 5-8 obchodních poradců a úlohou tohoto 
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regionálního ředitele je celková správa přidělené zákaznické báze, a to i co se týče správy 

pohledávek a s nimi spojenými náklady. 

 

8.7 Vícekanálový systém prodeje produktů a služeb 
Dalším důležitým aspektem majícím vliv na pohledávky je vícekanálový systém prodeje, 

který je v Hilti globálně zaveden. Vícekanálový systém prodeje umožňuje zákazníkovi 

komunikaci skrze vícero kanálů, díky čemuž není závislý na žádném z nich a každý z těchto 

kanálů má svá specifika a cílí na konkrétní požadavky a styl práce jednotlivých zákazníků. 

 

8.7.1 Obchodní poradce 

Obchodní poradce má na starosti přidělenou zákaznickou bázi a jeho úkolem je vyřizovat 

požadavky stávajících zákazníků, shánět nové a rozvíjet obchodní spolupráci u stávajících 

zákazníků. Výhodou tohoto komunikačního kanálu je přímý kontakt se zákazníkem a rozvoj 

vztahů. Z hlediska pohledávek je v možnostech obchodního poradce komunikace ohledně 

termínů úhrad zákazníka. Nevýhodou může být například motivovanost obchodního poradce 

realizovaným obchodním obratem a ziskem, tudíž nemusí přikládat takovou váhu vymožení 

úhrady faktur. 

 

8.7.2 Webová stránka Hilti Online 

Dalším z prodejních kanálů je webová stránka poskytující široké spektrum informací a 

možností. Přes tuto stránku si zákazník může po přihlášení objednat jakýkoliv produkt a 

nalezne zde také přehled objednávek a vystavených faktur. Podmínkou pro možnost 

využívání webové stránky k objednávání je zřízení elektronické faktury, což v mnoha 

ohledech je efektivnější pro doručování faktur. 

 

8.7.3 Zákaznický servis 

Zákaznický servis je prodejní kanál určený pro telefonní nebo e-mailovou komunikaci. Přes 

tento prodejní kanál si zákazník může udělat objednávku, objednat stroj do servisu nebo 

nechat si udělat cenovou nabídku.  

Z hlediska pohledávek umožňuje tento prodejní kanál zákazníkům ověřit si, zda u nich Hilti 

eviduje faktury po splatnosti a případně zašle opisy předmětných faktur zákazníkovi fyzicky 

nebo na e-mailovou adresu. 

 

8.7.4 Prodejna Hilti Store 

Tradičním způsobem prodeje je fyzická návštěva a nákup na prodejně. Jak již bylo zmíněno, 

v ČR jsou v současnosti 3 prodejny v Praze, Brně a Ostravě. Historicky jich bylo více, 
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nicméně s příchodem internetu se společnost zaměřila spíše na rozvoj jiných prodejních 

kanálů.  

Z hlediska pohledávek je na prodejně možné uhradit hotově nebo kartou dlužné faktury a 

uvolnit si tak úvěrový limit. Dále umožňuje tento prodejní kanál nákup za hotové, takže 

pokud je zákazník blokován k odběru na úvěr, může provést nákup na prodejně a zaplatit 

kartou. 

 

8.8 Zákazníci společnosti 
Společnost Hilti spolupracuje s širokým spektrem zákazníků. Vzhledem ke skutečnosti, že 

Hilti nabízí produkty a služby využitelné především pro stavebnictví, tak zákazníky tvoří 

většinou stavební firmy a živnostníci zabývající se řemesly. S postupem a rozvojem 

společnosti se rozvíjí i zákaznická báze a objevují se společnosti podnikající v provádění 

projektů v energetice a průmyslu. V ojedinělých případech tyto produkty využívají i 

příležitostní kutilové. 

Rozdílná je i velikost firem, se kterými Hilti spolupracuje. Mezi zákazníky patří jak 

nadnárodní společnosti, tak místní stavební firmy, ale i například živnostníci.  

 

9 Řízení standardních pohledávek ve společnosti Hilti 
Řízením standardních pohledávek se rozumí klasické pohledávky z prodeje výrobků na 

splatnost. Řízení těchto pohledávek ve společnosti spadá do kompetencí finančního ředitele, 

který tuto problematiku deleguje na oddělení Credit&Collection zabývající se prevencí 

vzniku pohledávek, správou pohledávek a případným vymáháním. Toto oddělení poskytuje 

finančnímu řediteli důležitá data jako podklady k rozhodování. 

Metodika řízení pohledávek je uvedena ve směrnici společnosti na globální úrovni, která 

stanovuje specifika úvěrové politiky a správy pohledávek pro Hilti globálně. Konkrétní 

údaje relevantní pro trh Hilti ČR spol. s.r.o. jsou upraveny a vydány ve vlastní směrnici Hilti 

ČR. Údaje v kapitolách 9.1 až 10.2 vychází z interního dokumentu Credit & Collection 

policy (2018, revize č. 1). 

Cílem směrnice je v maximální možné míře omezit riziko vzniku nákladů na neuhrazené 

pohledávky a v rámci možností minimalizovat vázanou výši pracovního kapitálu 

v pohledávkách a ní spojenými náklady. Tato směrnice zahrnuje závazné postupy pro 

přidělení limitu na odběr zboží na úvěr, přidělování splatností a popisuje principy fungování 

automatického systému pro přidělování úvěrových limitů, jakožto i jeho aktuální nastavení. 
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9.1 Platební podmínky 
V následujících kapitolách je uvedeno, jakým způsobem jsou přiřazovány automatické 

platební podmínky pro nové a stávající zákazníky. Podmínky jsou přiřazovány na základě 

informací v informačním systému. 

 

9.1.1 Nový zákazník 

Po nové registraci je od zákazníka vyžadován nákup pouze za hotové/kartou/na dobírku, 

dokud nesplní celkovou hodnotu nákupu 10 tis. Kč bez DPH. Po splnění tohoto limitu je 

zákazníkovi povolen nákup na splatnost. 

V případě potřeby udělit výjimku z tohoto pravidla, kontaktuje příslušný obchodní poradce 

oddělení Credit&Collection (dále C&C) s uvedením důvodu. Výjimka je udělena pouze 

v případě, neexistují-li z externích zdrojů žádné informace naznačující zvýšené riziko 

obchodu s daným zákazníkem. Povolení výjimky zaznamená zástupce oddělení C&C do 

poznámek k danému zákaznickému účtu v SAPu. 

Neexistují-li u zákazníka pozitivní reference z interních zdrojů, je zástupce C&C povinen 

provést kontrolu negativních informací v externím registru před uvolněním k fakturaci. 

 

9.1.2 Stávající zákazník 

Výchozí splatnost faktur je 14 dní. V případě potřeby prodloužení splatnosti pro daného 

zákazníka je třeba zaslat písemnou žádost na Credit & Collection o změnu splatnosti. 

Pravidla pro schvalování platebních podmínek se řídí velikostí zákazníka (potenciálovou 

skupinou) a jsou následující – viz tabulka 10: 

Potenciál V kompetenci obch. poradce Se souhlasem regionálního ředitele prodeje 

A 60 dní 90 dní 

B 30 dní 60 dní 

C 30 dní 60 dní 

D 14 dní 30 dní 

E 14 dní 30 dní 

Tabulka 10: Tabulka splatností zákazníků; zdroj: interní dokument Hilti ČR  

Potenciálem zákazníka se chápe v této souvislosti jeho potenciál k prodeji produktů a služeb 

Hilti. Každý zákazník má na základě oboru své činnosti a počtu zaměstnanců jiný potenciální 

realizovatelný prodejní obrat.  

Pro klíčové zákazníky je možné udělit platební podmínku maximálně 120 dní, splatnost nad 

rámec výše uvedených potenciálových pravidel však musí být smluvně ukotvena. 

Výjimka nad uvedená pravidla musí být schválena regionálním ředitelem prodeje a 

vedoucím oddělení C&C (pro splatnosti do 90 dnů), vyšší splatnost schvaluje výhradně 

finanční ředitel. 
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9.1.2.1 Vlastní komentář 

Je nutné brát v úvahu skutečnost, že pro společnosti dodávající jiný typ produktů a služeb 

bude potenciál prodeje rozdílný. Potenciál prodeje může být velmi často daleko od pravdy, 

pokud zaměstnanec zakládající zákazníka do evidence bude uvádět počty zaměstnanců, kteří 

nepracují a ani nemohou pracovat se sortimentem Hilti.  

Možným nedostatkem přidělování maximálních možných splatností mohou být data 

uváděná při registraci zákazníka. Pokud například zákazník je pouze živnostník, ale dělá pro 

něj mnoho dalších živnostníků, tak prakticky je malou firmou, ale obrat, který realizuje, je 

velký a tím pádem i potenciální obrat pro Hilti je vyšší.  

Je potřeba proto vždy použít zdravý úsudek a nevyplňovat pouze údaje, ale domýšlet dopad 

takto vložených dat na následně přidělené hodnoty v systému. Jedním ze způsobů, jak toho 

docílit je v rámci přímých vztahů se zákazníkem získat tyto data a za pomoci znalosti 

fungování systému pak nastavit patřičné údaje tak, aby co nejvíce reflektovaly realitu. S tím 

souvisí také skutečnost, že data by měla být aktualizována v závislosti na aktuální situaci 

zákazníka. Některá data mohou být stará i 5 a více let a za takovou dobu se mohla udát 

spousta věcí, jako například změna ve vedení společnosti, propouštění zaměstnanců apod. 

 

9.2  Úvěrové limity 
Úvěrové limity jsou ve společnosti Hilti počítány pomocí automatického přidělování. 

Automatickým přidělováním úvěrových limitů se rozumí automatický nástroj databázového 

softwaru - SAPu, který na základě platební morálky zákazníka přiřazuje kategorii rizika, dle 

kategorie rizika a potenciálové skupiny (velikosti zákazníka) následně přiřazuje 

zákaznickým účtům příslušný úvěrový limit pro nákup na splatnost. Tento systém zároveň 

prověří každou objednávku zadanou do systému, zda splňuje podmínky pro povolení. V 

případě, že podmínky splněny nejsou, čeká objednávka na ruční povolení ze strany oddělení 

Credit&Collection, po individuálním zhodnocení rizika. 

 

9.2.1  Kategorie rizika 

V systému jsou zákazníci rozlišeni dle úrovně rizika neuhrazení pohledávek do jednotlivých 

skupin, tzv. kategorií rizika. Pro účely Hilti ČR využívá SAP automatické přidělování 

následující kategorií rizika – viz tabulka 11: 

Označení Význam 

G1 Dobrá platební morálka (průměrné prodlení platby do 15 dní po splatnosti) 

G3 Střední platební morálka (průměrné prodlení platby v rozmezí 15 – 45 dní po splatnosti) 

G5 Špatná platební morálka (průměrné prodlení platby nad 45 dní po splatnosti). 

G7 Neznámá platební morálka (žádné nákupy za posledních 12 měsíců) – nový zákazník 

E1 Engaged, Dobrá platební morálka (průměrné prodlení platby do 15 dní po splatnosti) 

E3 Engaged, Střední platební morálka (průměrné prodlení platby v rozmezí 15 – 45 dní po 

splatnosti) 

E5 Engaged, Špatná platební morálka (průměrné prodlení platby nad 45 dní po splatnosti). 
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KEY Klíčový zákazník (platební morálka posuzována individuálně dle významnosti) 

DUB Zákazník na mimosoudním vymáhání (externí agentura) 

LEG Zákazník na soudním vymáhání 

EXE Zákazník v exekuci 

MCC Manuální změna úvěrového limitu 

NEW Obnova obchodu po předání na vymáhání externí agenturou 

Tabulka 11: Kategorie rizika; zdroj: interní dokument Hilti ČR 

V tabulka 11 je popsán systém přidělování kategorií rizika, ze kterých plyne následný 

přidělený kreditní limit a další podmínky, například pro možnost využívání dalších služeb. 

Třídy rizika mají rozdělení na G zákazníky a E zákazníky. Zákazníkem s kategorií rizika G 

je každý zákazník, který odebírá pouze nárazově a omezené portfolio produktů a služeb. Se 

stoupajícím číslem u písmene G i E se zhoršuje platební morálka s tou výjimkou, že každý 

zákazník, se kterým se začíná spolupráce tak má automaticky přidělenu kategorii rizika G7.  

Manuálně jsou přiřazovány kategorie rizika KEY, DUB, LEG, MCC, EXE a NEW. Tyto 

kategorie rizika jsou přidělovány pracovníky C&C v souvislosti s probíhajícími událostmi. 

 SAP provádí automatickou aktualizaci dle platební morálky vždy 8. den v měsíci a vychází 

z průměrného prodlení (vážený průměr výší faktury) za uplynulých 12 měsíců. Automatický 

přepočet probíhá pouze pro kategorie rizika G1, G3, G5, G7, E1, E3, E5. Ostatní kategorie 

rizika jsou přidělovány ručně.  

Ke změně kategorie rizika jsou oprávněni pouze členové oddělení Credit & Collection, 

každá ruční změna kategorie rizika musí být zaznamenána v SAPu jako poznámka k danému 

zákaznickému účtu. Výjimkou je převod kategorie rizika na DUB/LEG/EXE v případě 

předávky na externí vymáhání, kdy jako doklad o změně slouží příslušný přehled případů 

předaných k externímu vymáhání. 

 

9.2.2 Stupně loajality 

Je důležité zmínit, co znamená pojem „engaged“ v rámci společnosti Hilti. Rozlišují se různé 

stupně loajality zákazníků, a to sestupně na: 

• Engaged - navázaný,  

• Frequent - častý,  

• Active – aktivní,  

• Passive - pasivní,  

• Inactive - neaktivní,  

• Prospect - prospekt.  

Nejvyšším stupněm loajality je tedy Engaged zákazník neboli navázaný zákazník. Způsob, 

jak se zákazník může stát navázaným je využívat alespoň 2 komunikační kanály prodeje, 

kterými jsou: zákaznický servis, prodejny na území ČR, obchodní poradce nebo internetové 

stránky – viz kapitola 8.6. Další podmínkou je nakupovat alespoň 5 produktových linií, které 

má Hilti v sortimentu v průběhu roku a další podmínkou je provedení alespoň 12 objednávek 
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za 12 měsíců v minimální hodnotě 3 000 Kč bez DPH. V případě, že je zákazník „engaged“, 

má v rámci obchodní spolupráce výhodnější podmínky ať už co se týče poskytnuté 

splatnosti, úvěrového limitu nebo přístupu celkově. 

 

9.2.2.1 Vlastní komentář 

Výše popsaný systém má logicky nastavené kategorie, podle kterých se následně přidělují 

jednotlivé úvěrové limity. Jedním z nedostatků může být ovšem fakt, že pokud zákazník 

začíná spolupráci, má automaticky nastavenu kategorii rizika G7. Pokud se nachází v této 

kategorii rizika, automaticky mu tato kategorie znemožňuje využívání například služeb typu 

pronájem strojů a další. Z prvního pohledu tedy může vypadat takový zákazník jako neplatič, 

ale může to být například pouze zákazník, který 12 měsíců nic nenakoupil (v tomto případě 

zákazník padá opět do této kategorie), nebo s ním teprve začíná spolupráce. Je potřeba tedy 

jít dále než za kategorii rizika a zjistit, jaká skutečná rizika mohou u daného zákazníka nastat 

a nebrzdit tímto systémem jeho rozvoj. Jedním ze způsobů je zjistit externě jak si zákazník 

vede a rozhodnout, zda se nevyplatí u takovýchto zákazníků být benevolentnější. 

Podnětem pro zlepšení by mohl být i fakt, že se Hilti zaměřuje jednak na jednorázový prodej 

strojů, spotřebního materiálu apod, ale i na tzv. projektový business. Projektový business 

funguje tak, že se dodává velké množství montážního materiálu (nosníky, kotvy, závěsné 

systémy) na stavby. Úvěrové limity nezohledňují tyto náhlé výkyvy v objednávkách, kdy 

zákazník objednává v podstatě pouze nárazově když objednává zboží na stavbu. Pokud by 

každý zákazník, který se zabývá prováděním profesí (voda, topení, plyn, energetika), pro 

které využívá materiál, který zabudovává do stavby měl nastavenou speciální podmínku, 

mohlo by to ušetřit čas především pracovníkům C&C s povolováním objednávek. Ovšem 

bude ke zvážení, zda se vyplatí takovýto systém implementovat, což bude záviset na 

množství zákazníků překračujících úvěrový limit právě kvůli dodávkám na stavbu. 
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9.2.3 Automatické přidělování úvěrových limitů 

Úvěrový limit (credit limit) je nastaven automaticky pomocí automatického přidělování 

kategorií rizika na základě kategorie rizika a systémového potenciálu (velikosti zákazníka). 

Příslušné limity jsou následující – viz tabulka 12: 

Potenciál  

Kateg. 

rizika 

Max hodnota všech otevřených objednávek [Kč] Maximální 

hodnota jedné 

objednávky 

[Kč] 
A B C D E 

KEY    3 000 000    2 000 000 1 500 000 1 000 000    500 000      300 000     

E1    1 810 000        1 450 000        900 000        540 000        360 000          300 000     

E3    1 450 000        1 080 000        720 000        270 000        180 000          200 000     

E5       540 000           360 000        270 000        120 000          70 000          100 000     

G1       905 000           725 000        450 000        270 000        180 000          100 000     

G3       725 000           540 000        360 000        135 000          90 000            75 000     

G5       270 000           180 000        135 000          60 000          35 000            50 000     

G7       270 000           180 000        135 000          60 000          35 000            50 000     

NEW        15 000            15 000          15 000          15 000          15 000            15 000     

  Tabulka 12: Úvěrové limity na základě kategorie rizika; zdroj: interní dokument Hilti ČR 

V tabulka 12 lze vyčíst, jakým způsobem jsou přidělovány jednotlivé úvěrové limity 

v závislosti na velikosti zákazníka (potenciál A-E) a na kategorii rizika. Nejsou hlídány 

pouze celkové úvěrové limity a jejich stav, ale také maximální hodnota jednotlivé 

objednávky, která pokud je překročena, tak musí být schválena pracovníkem C&C. Čím 

větší daný zákazník má potenciál, který závisí na oboru podnikání a také na počtu 

zaměstnanců (nebo OSVČ pracujících pro něj), tím vyšší má úvěrový limit, pokud má 

dobrou platební morálku, která je počítána v Tabulka 11. Pokud má zákazník špatnou 

platební morálku, automaticky se mu snižuje úvěrový limit a naopak. 

Na kategorie rizika DUB, LEG, EXE se nevztahuje automatický přepočet limitu dle Tabulka 

12. Limit je zde určen následovně: 

• Úvěrový limit pro kategorii rizika DUB, LEG , EXE je vždy 0. 

 

9.2.4 Přidělování a evidence výjimek úvěrových limitů 

Jakákoliv ruční změna limitu (včetně případného vyřazení z automatického přepočtu limitů 

pro kategorie G1 – G7) musí být vždy evidována a odůvodněna na příslušném zákaznickém 

účtu. 

• Ruční navýšení limitu mimo kategorii rizika KEY musí být schváleno vedoucím 

oddělení C&C a řídí se pravidly pro přepisy limitů.  
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• Ruční snížení limitu je v kompetenci zástupce C&C oddělení po dohodě 

s obchodním poradcem/regionálním ředitelem prodeje 

Seznam všech zákazníků vyloučených z automatického přepisu limitů je evidován na 

měsíční bázi. 

 

9.2.5 Blokace a uvolňování objednávek 

V případě, že do systému zadaná objednávka nesplňuje podmínky pro automatické povolení 

systémem, je objednávka pozastavena a vyžaduje manuální povolení pracovníkem C&C. 

Každá taková objednávka je C&C individuálně posouzena z hlediska úvěrového rizika. 

V případě, že objednávka nebude uvolněna, nebo je pro její uvolnění třeba více informací, 

kontaktuje zástupce C&C zodpovědného obchodního poradce nebo regionálního ředitele 

prodeje. 

Při uvolnění objednávky je vždy zapsána na zákaznický účet poznámka s odůvodněním 

udělení výjimky. 

K blokaci objednávky může dojít z následujících důvodů: 

1) Překročený úvěrový limit 

2) Nestandardní platební podmínka 

3) Faktury po splatnosti nad 25 dnů 

4) Hodnota objednávky nad 100 tis. Kč bez DPH 

5) Nastaveno blokování k odběru 

Oprávnění k povolení blokované objednávky dle výše zmíněných bodů se řeší na úrovni 

jednotlivých bodů následujícím způsobem: 

Ad1) Povolení překročení úvěrového limitu se řídí pravidly povolování v rámci 

nadřízených dle hodnoty objednávky viz kapitola 9.2.6 

Ad2) Nestandardní platební podmínky se řídí pravidly platebních podmínek dle Tabulka 

10 (na straně 43) 

Ad3) Povolit blokaci z důvodu evidence faktur 25 dní a více po splatnosti má zástupce Credit 

& Collection v případě, že:  

a) byl zaslán výpis o úhradě faktur způsobujících blokaci 

b) povolení bylo odsouhlaseno vedoucím oddělení C&C a regionálním ředitelem 

prodeje 

c) zákazník má kategorii rizika G1 / G3 (viz Tabulka 11) a ze strany zákazníka je 

přislíben termín úhrady do 14 dnů 

Ad4) Pokud je hodnota objednávky větší než 100 tisíc Kč bez DPH, má zástupce Credit & 

Collection oprávnění povolit objednávku po ověření správnosti objednávky s obchodním 

poradcem nebo regionálním ředitelem prodeje. 

 

V případě, že k blokaci objednávky došlo z více důvodů současně, oprávnění k uvolnění 

vzniká pouze v případě splnění všech podmínek dle jednotlivých důvodů blokace. 
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Pro kategorii rizika KEY neprobíhá automatická kontrola prodlení faktur nad 25 dnů 

v prodlení, tudíž nejsou tyto zákazníci automaticky blokováni k odběru. 

 

 

9.2.6 Schvalování dodatečného čerpání úvěrů 

V případě přečerpání úvěrového limitu se postupuje dle tabulka 12, případně podle níže 

uvedeného schvalovacího procesu. 

Přečerpání systémového úvěrového limitu, resp. jeho navýšení schvaluje: 

• Credit & Collection zástupce, při překročení do 50 tis. Kč 

• Vedoucí oddělení Credit & Collection, při překročení do 100.000 tis. Kč 

• Finanční ředitel, při překročení nad 100.000 tis. Kč 

Vyžaduje-li schválení objednávky povolení vedoucího oddělení C&C nebo finančního 

ředitele, je potřeba o tom založit poznámku k danému zákaznickému účtu. 

 

9.3 Opravné položky k pohledávkám 
Opravná položka k pohledávkám se tvoří na základě prodlení po splatnosti uvedené na 

dokladu, která má dopad do nákladů. Tyto opravné položky jsou stanoveny interním 

předpisem a reprezentují předpokládaný dopad na účetnictví. Jsou používány následující 

kategorie opravné položky – viz tabulka 13 a tabulka 14 níže: 

• G1 – standardní pohledávky. Výše opravné položky je určena dle tabulky: 

Prodlení faktury po splatnosti Výše opravné položky 

Před splatností 0 % 

0 – 30 dní 0 % 

31 – 90 dní 12,5 % 

91 – 180 dní 25 % 

181 – 360 dní 50 % 

Více než 360 dní 100 % 

Tabulka 13: Přidělování opravných položek pro standardní pohledávky; Zdroj: interní dokument Hilti ČR 

• G2 – obtížně vymožitelné pohledávky. Výše opravné položky je určena viz 

Tabulka 14: 

Prodlení faktury po splatnosti Výše opravné položky 

Před splatností 0 % 

Po splatnosti 100 % 
Tabulka 14: Přidělování opravných položek pro obtížně vymožitelné pohledávky; Zdroj: interní dokument Hilti 

ČR 

Tabulka 13 a tabulka 14 znázorňuje, že existují dva typy opravných položek, pomocí kterých 

se připisuje k pohledávkám opravná položka v závislosti na obtížnosti vymožení 

pohledávky. Pro standardní pohledávku se připisuje 100 % opravná položka při 360 dnech 

po splatnosti a pro pohledávku obtížně vymožitelnou toto nastává již při termínu splatnosti. 
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Všechny zákaznické účty mají jako výchozí kategorii nastavenu G1.  

Jinými slovy, pokud nastane situace, při které je pohledávka po splatnosti více než 360 dní, 

vytváří se náklad ve výši 100 % z dané pohledávky.  

 

9.4 Vymáhání pohledávek 
Platný proces vymáhání pohledávek začíná běžet v okamžiku splatnosti faktury, není-li 

faktura uhrazena. Proces je rozdělen na interní a externí proces vymáhání a zobrazuje ho 

následující schéma – viz obrázek 9: 

 

 

Obrázek 9: Interní proces vymáhání pohledávek; zdroj: interní dokument Hilti ČR 

 

9.4.1 Interní proces vymáhání 

Interním procesem vymáhání se rozumí proces, který vykonávají zaměstnanci Hilti, 

konkrétně oddělení C&C. V rámci interního procesu vymáhání se vykonávají následující 

činnosti: 

• 7 dní po splatnosti: První písemná upomínka, zasílaná poštou nebo 

elektronicky. Upomínka má formu ověření platby. 

• 14 dní po splatnosti: Druhá písemná upomínka, zasílaná poštou nebo 

elektronicky. Upomínka vedena důraznější formou a obsahuje výzvu k úhradě do 

5 dnů, s upozorněním na možnost předáním pohledávky k externímu vymáhání. 

• 20 dní po splatnosti: Blokace dalších objednávek zákazníků v G kategoriích 

rizika 

• 25 dní po splatnosti: Blokace dalších objednávek zákazníků v E kategoriích 

rizika  

• 25–50 dní po splatnosti: Telefonická upomínka. Upomínání probíhá z C&C 

oddělení. Každý upomínkový hovor musí být zapsán jako poznámka na 

zákaznickém účtu. Upomínkovým hovorem se rozumí telefonický pokus o 
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konkrétní dohodu se zákazníkem o úhradě dlužných faktur. V případě 

opakovaného upomínkového hovoru též předání informace o možnosti vymáhání 

externí agenturou v případě neuhrazení do předem stanoveného termínu. 

 

9.4.1.1 Vlastní komentář 

Interní proces vymáhání má logickou posloupnost, ovšem funguje takto v ideálním případě. 

Prakticky nemusí být každý dlužící zákazník obvolán, nebo může být i problém na straně 

toho, kdo fakturu zasílá. V tom případě je vhodné vědět, jakým způsobem fakturu zasíláme 

(elektronicky či písemně). V případě zaslání faktury elektronicky můžeme navíc zkrátit dobu 

splatnosti pohledávky o dobu doručení přepravce poštovních obálek, jelikož se splatnost 

počítá od doby doručení, která je v případě e-mailu v podstatě okamžitá. 

Častokrát se stane, že zákazník tvrdí, že fakturu nedostal a po následném doručení počítá 

splatnost opět od doby doručení, což může skutečnou splatnost podstatně prodloužit.  

Vhodné by bylo doplnit, že v případě konkrétní dohody termínu úhrady se zákazníkem je 

vhodné, aby zaslal potvrzení například formou e-mailu, ve kterém potvrdí kdy uhradí a 

přesnou částku. Takový e-mail může být použit jako potvrzení dluhu a prodlužuje tím 

promlčecí dobu, která běží od doby splatnosti pohledávky. 

 

9.4.2 Externí proces vymáhání 

Externím procesem vymáhání se rozumí předání pohledávky externí agentuře, která formou 

soudní či mimosoudní podniká kroky k vymožení pohledávky. 

Předávka k externímu vymáhání probíhá vždy první týden v měsíci formou excelové tabulky 

zaslané emailem příslušné agentuře.  

Do externího procesu vymáhání postupují pohledávky, které nebyly vymoženy v rámci 

interního procesu vymáhání, jsou starší než 50 dní v prodlení po splatnosti a je splněn 

alespoň jeden z následujících požadavků: 

• Proběhl nejméně jeden upomínkový hovor z oddělení C&C 

• Zákazník je opakovaně nekontaktní (2 a více neúspěšných hovorů z oddělení C&C) 

• Od zákazníka existuje písemný příslib úhrady, který nebyl dodržen 

• Zákazník byl na externím vymáhání opakovaně v minulosti 

• Předávku na externí vymáhání si vyžádal obchodní poradce nebo regionální ředitel 

prodeje 

Externí proces vymáhání začíná formou mimosoudního vymáhání. Přímý převod na soudní 

vymáhání (s vynecháním mimosoudního vymáhání) je možný po schválení vedoucího 

oddělení Credit & Collection. Zákazník v externím procesu vymáhání je blokován pro 

zadání objednávek na úvěr. 
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9.4.3 Soudní vymáhání 

V případě špatné vymožitelnosti resp. neúspěchu mimosoudního vymáhání dochází na 

základě doporučení od příslušné externí agentury k zahájení soudního vymáhání. 

Doporučení může být podáno: 

• Telefonicky (v tom případě je zaznamenána na zákaznickém účtu) 

• Písemně či formou emailu 

• V pravidelném přehledu případů zasílaném na měsíční bázi. 

Tímto okamžikem je pohledávka považována za těžko vymožitelnou a převedena na 100 % 

kategorii opravné položky G2, viz tabulka 13 nebo tabulka 14. 

Do externího procesu vymáhání mohou být též zařazeny pohledávky mladší, než 60 dní před 

splatností evidované vůči dlužníkovi na kterého bylo vyhlášeno konkurzní/insolvenční 

řízení, či exekuce. V takovém případě není vyžadováno provedení žádného z kroků interního 

procesu vymáhání a pohledávka je automaticky považována za těžko vymožitelnou a 

převedena na 100 % kategorii opravné položky G2. 

V případě zahájení soudního řízení dohledá zodpovědný C&C zástupce dostupné podklady 

nutné pro úspěšné soudní řízení (v součinnosti s externí agenturou). Za obtížně vymožitelnou 

pohledávku se považuje též případ, kdy celá pohledávka vůči jednomu dlužníkovi (IČO) je: 

• V prodlení po splatnosti déle než 360 dní.  

• Externě vymáhaná a zároveň v prodlení déle než 180 dní (nehledě na formu 

vymáhání) 

 

10 Řízení pohledávek společnosti Hilti na základě 

rámcových smluv 
Jak bylo již na začátku kapitoly 9 zmíněno, Hilti se týkají dva druhy pohledávek. Tato 

kapitola se zabývá řízením pohledávek, které nejsou pouze za prodej výrobků, ale za 

dodávání služeb.  

Jednou ze služeb je dlouhodobý pronájem strojů, kdy zákazník má v užívání stroje a 

vybavení Hilti za určitou měsíční splátku, která zahrnuje náklady na opravu v rámci sjednané 

doby pronájmu a případně další služby. Služba pronájmu se uzavírá na základě rámcové 

smlouvy na 2, 4 nebo výjimečně 5 let. Po tuto dobu zákazník platí fixní částku za užívání 

strojů s tím, že po skončení pronájmu stroje vrací společnosti Hilti a má možnost si pronájem 

prodloužit opět na další 2, 4 či 5 let. 

Schvalování Fleet management (dlouhodobého pronájmu) objednávek (dále jen FM) se řídí 

následujícími pravidly: 

- Zástupce C&C je oprávněn k povolení FM objednávky pro kategorie rizika G1, G3 

a KEY 
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- V případě nové FM smlouvy je pro ostatní kategorie rizika G5 a G7 nutný souhlas 

vedoucího oddělení C&C  

- V případě obnovení/prodloužení FM smlouvy pro risk kategorii G5 je nutný souhlas 

vedoucího oddělení C&C nebo regionálního ředitele prodeje 

Pro kategorie rizika G3 – G7 je při povolení objednávky vyžadováno složení depozitu ve 

výši 6 měsíčních splátek a zřízení inkasa. Pro povolení FM objednávky bez depozitu / inkasa 

je vždy potřeba písemný souhlas zástupce C&C. 

Pro kategorie rizika DUB, LEG, EXE není možné povolit FM objednávku. Podmínky pro 

sjednání pronájmu strojů skrze službu Fleet management na základě kategorie rizika lze 

vidět níže – viz tabulka 15: 

Kategorie 

rizika 
FM* podmínky 

  
KEY 

  
FM pouze po schválení inkaso   

E1 
  FM ok 

inkaso   

E3 
  

inkaso   

E5 
  

FM pouze po schválení inkaso depozit 

G1 
  

FM ok inkaso   

G3 
  

FM pouze po schválení inkaso depozit 

G5 
  

FM nerelevantní / pouze 

v případě výjimky 

inkaso depozit 

G7 
  

inkaso depozit 

NEW 
  

FM nerelevantní 

DUB 
  

LEG 
  

EXE   

COD   

Tabulka 15: Podmínky pro zřízení pronájmu strojů formou Fleet Managementu; zdroj: interní dokument Hilti ČR  

*FM = Fleet Management  
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Pro zhodnocení rizik plynoucích z uzavření rámcové smlouvy, a jestli ji vůbec uzavřít, slouží 

tabulka níže – viz tabulka 16: 

 

Tabulka 16: Tabulka pro zhodnocení rizik plynoucích z pronájmu strojů; zdroj: interní dokument Hilti ČR 

Systém zhodnocení rizika podle funguje následovně: 

• Nachází-li se všechny informace o zákazníkovi v bílých polích, je možné sjednat 

pronájem bez depozitu 

• Nachází-li se 1-2 informace o zákazníkovi v šedém poli, je možné sjednat pronájem, 

ale pouze v případě, že zákazník složí depozit na účet Hilti v požadované výši (3, 6 

nebo 12 měsíčních splátek) 

• Nachází-li se více jak 2 informace o zákazníkovi v šedém poli, nelze sjednat 

pronájem strojů 

• Nachází-li se informace v černém poli, nelze sjednat pronájem strojů  

Z tabulka 16 lze vidět, že k posouzení rizika plynoucího z uzavření smlouvy o pronájmu je 

potřeba kombinovat více faktorů. Tabulka 16 ukazuje, že zákazník, který je Hilti loajálnější 

má také benevolentnější podmínky pro sjednání pronájmu strojů. Zatímco neloajální 

zákazník, pokud je v kategorii rizika G5 nebo má faktury po splatnosti více než 25 dní, již 

bude mít problém v případě požadavku na sjednání pronájmu. Oproti tomu při stejných 

okolnostech bude mít loajální zákazník na sjednání pronájmu ještě šanci. 

Každá objednávka na novou smlouvu FM ve výši nad 100 tis. Kč bez DPH musí být 

schválena zástupcem C&C oddělení, nehledě na risk kategorii zákazníka. 
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10.1  Specifika procesu vymáhání 
Nad rámec standardního procesu vymáhání popsaného v kapitole č. 9.4.1 platí pro FM 

následující pravidla: 

 

10.1.1  Inkaso 

Stažení měsíčních FM splátek pomocí inkasa probíhá vždy 3. týden v měsíci. V případě, že 

inkaso nebylo úspěšně staženo, je v průběhu následujícího týdne uskutečněn upomínkový 

hovor. 

 

10.1.2  Předčasné ukončení FM smlouvy 

V případě, že vůči zákazníkovi je evidováno 3 a více neuhrazených FM splátek (tedy 

nejméně 3 splátky po splatnosti), je zástupce Credit & Collection po konzultaci se servisním 

oprávněn zažádat o provedení: 

- Ukončení smlouvy = vystavení dofakturace zůstatkové hodnoty sjednaného 

kontraktu 

- V případě nevrácení strojů vystavení smluvní pokuty 

Dojde-li k předčasnému ukončení FM kontraktu zástupce C&C provede ihned po ukončení 

předávku na externí vymáhání dle bodu 9.4.2.  V takovém případě je po uplynutí lhůty 3 

měsíců od provedení dofakturace považována pohledávka za těžko vymožitelnou a 

převedena na třídu opravné položky G2 dle bodu 9.4.3. 

V případě, že dojde k předčasnému ukončení FM kontraktu dle bodu 10.2.2 a zákazník 

následně uhradí svůj celý závazek po splatnosti do 30 dnů ode dne, kdy obdrží odstoupení 

od FM kontraktu, je Credit & Collection zástupce oprávněn, po vyjádření regionálního 

ředitele, rozhodnout o zpětvzetí odstoupení od FM kontraktu. 

 

11  Zhodnocení řízení pohledávek společnosti Hilti ČR 
Vnitřní předpis řízení pohledávek ve společnosti Hilti ČR má logickou strukturu a využívá 

široké portfolio možností, co se týče řízení pohledávek. Přístup k řízení pohledávek je 

poněkud benevolentní vzhledem například k možnostem zajištění pohledávek, které se 

nabízí, což vychází především z kultury společnosti a cílových zákazníků. Pokud by se 

jednalo o produkty s nízkou cenou i kvalitou, oslovovaly by pravděpodobně jiný typ 

zákazníků, a tím pádem by bylo potřeba aplikovat jiný typ řízení pohledávek.  

Řízení pohledávek navíc reflektuje skutečnost, že „core business“ společnosti Hilti je 

především subdodavatelského typu, jelikož spíše podporuje v podnikání stavební společnost 

a živnostníky. Je zapotřebí reflektovat to, že zákazníci Hilti nakupují stroje a další produkty 

(pokud nedodávají na stavbu, nebo není v projektu navrženo kompletní řešení Hilti) většinou 

nárazově a nepotřebují je tak nutně, jako například základní stavební materiály, bez kterých 
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se neobejdou a zablokování možnosti nákupu takovýchto materiálů by pro ně znamenal 

konec. Pokud zákazník nezaplatí Hilti, není nucen uhradit své dluhy potřebou dalšího 

odběru, z tohoto důvodu blokace odběru na úvěr má spíše charakter ochrany dodavatele – 

Hilti s tím, že pokud zákazník chce odebírat zboží dále, má možnost prostřednictvím odběru 

za hotovost či dobírku. 

Jedním z možných rizik se může jevit i fakt, kterým se pojišťuje Hilti proti případnému 

neplnění závazků zákazníka v případě zřízení služby Fleet Management. V případě 

pochybností o bonitě zákazníka se přistupuje ke skládání depozitu ve výši určitého počtu 

měsíčních splátek. Bohužel ovšem tento depozit se počítá pouze od výše splátky v moment 

podepisování rámcové smlouvy. Pokud bude zákazník rozšiřovat svůj strojový park, postačí 

mu pouze podepsaná nabídka a dostává nové stroje, což znamená navýšení měsíční splátky, 

bohužel však nikoliv navýšení částky depozitu. Může se tedy tak stát, že při sjednání 

pronájmu strojů na 4 roky zákazník uzavře rámcovou smlouvu na 2 stroje s tím, že po dvou 

letech masivně rozšíří svůj strojový park tak, že měsíční splátka bude i desetinásobná. 

V případě, že zákazník z jakéhokoliv důvodu přestane platit, je Hilti kryta pouze depozitem 

složeným ve výši několika měsíčních splátek na původní dva stroje a zbytek už bude záležet 

na způsobu a úspěšnosti vymáhání. 

Důležité z hlediska řízení pohledávek mohou být i informace vypovídající o úspěšnosti 

případného vymáhání, pokud by zákazník nezaplatil. Například právní forma podnikání 

zákazníka, základní kapitál a další informace mohou již z počátku spolupráce pomoci. 

Společnosti s ručením omezeným ručí pouze omezeně a základním kapitálem může být i 

pouhá 1 Kč na rozdíl od akciové společnosti. Jiné možnosti vymáhání pohledávek jsou také 

u fyzických osob. 

Diskutabilní může být například i způsob mimosoudního vymáhání. Pohledávky se 

postupují externím vymáhacím agenturám, což může způsobovat zbytečnou administrativu 

oproti prodeji pohledávek. 
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12 Hospodářské výsledky Hilti ČR minulých let 
Z finančních výkazů zveřejněných v obchodním rejstříku lze vyčíst, jak Hilti ČR 

hospodařila. Níže lze nalézt tabulka 17, která dokumentuje jednotlivé výsledky v letech 2014 

až 2017 včetně: 

Rok 2014 2015 2016 2017 

Obrat 723 650* 803 150 841 517 970 734 

Hrubý zisk před zdaněním 18 833 64 167 27 754 37 033 

Počet zaměstnanců 181 195 217 245 

Pohledávky z obchodních vztahů 146 303 138 003 136 410 165 771 

Tržby za prodej zboží 619 827 693 449 719 177 814 240 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 101 058 106 832 118 889 151 496 

Pohledávky po splatnosti 57 589 34 115 36 096 46 352 

Opravná položka 26 066 12 277 13 929 15 480 

Doba obratu pohledávek [dny] 74,1 62,9 59,4 62,7 
Tabulka 17: Výsledky minulých let; zdroj: Data získaná z údajů zveřejněných v [20] 

*Údaje v tisících Kč 

Z výše uvedených pohledávek po splatnosti není žádná po splatnosti více než 5 let.  

  

Graf 1: Výsledky Hilti ČR z uplynulých let-obrat a tržby; zdroj: Data získaná z údajů zveřejněných v [20] 

Výše zobrazený graf 1 ukazuje hospodaření Hilti ČR v letech 2014 až 2017. Lze vidět, že 

obrat rostl spolu s tržbami. Celkově je vidět, že se Hilti v posledních letech daří, obzvláště 

ve srovnání například s rokem 2014. Tabulka 17 navíc ukazuje, že zisk před zdaněním z roku 

2016 je oproti roku 2014 dvojnásobný. 
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Graf 2: Výsledky Hilti ČR z uplynulých let-pohledávky a opravná položka; zdroj: Data získaná z údajů zveřejněných v 

[20] 

Graf 2 ukazuje vybrané výsledky řízení pohledávek. Z tohoto hlediska vzhledem 

k rostoucím tržbám by se dalo očekávat, že porostou stejným tempem i pohledávky po 

splatnosti a opravné položky. Znatelný výkyv lze sledovat v roce 2014, a to co se týče jak 

pohledávek po splatnosti, tak i opravné položky. V následujícím roce 2015 jsou pak hodnoty 

takřka poloviční a v tomto trendu pokračují až do roku 2017. 

 

Graf 3: Podíl pohledávek po splatnosti a opravných položek; zdroj: Data získaná z údajů zveřejněných v [20] 
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Graf 3 zobrazuje podíl pohledávek po splatnosti z celkových pohledávek a dále také podíl 

tvořených opravných položek z pohledávek po splatnosti. Trend pohledávek po splatnosti 

má vzestupnou tendenci s meziročním nárůstem ve výši 1,5 %. Tvorba opravných položek 

potom má sestupnou tendenci s tím, že rok 2017 má za poslední 4 roky nejnižší opravnou 

položku, trend tedy je klesající. 

Opravná položka má dle [18] význam pro snížení majetku společnosti v účetnictví. Opravná 

položka se vytváří k pohledávkám více než 18 měsíců po splatnosti ve výši 50% rozvahové 

hodnoty pohledávky, pokud od splatnosti uběhlo více než 30 měsíců je možné tvořit 

opravnou položku ve výši 100% rozvahové hodnoty.  

  

Graf 4: Výsledky Hilti ČR z uplynulých let-doba splatnosti pohledávek; zdroj: Data získaná z údajů zveřejněných v [20] 

Graf 4 ukazuje vývoj jednoho z ukazatelů řízení pohledávek – doba obratu (splatnosti) 

pohledávek. Ukazatel doba obratu pohledávek vyjadřuje trvání ve dnech, které trvá od 

splatnosti pohledávky do okamžiku jejího uhrazení. Pomocí tohoto ukazatele může 

společnost vyhodnotit svou schopnost inkasa pohledávek, viz kapitola 6.1.4. 

Tento ukazatel může být ovšem značně zkreslen dle [17] nákupem za hotovost. V každém 

případě je zde vidět podobný scénář jako v případě pohledávek po splatnosti a dalších 

ukazatelů – viz rok 2014. Oproti minulému roku Hilti získala finance ze svých pohledávek 

o 3,2 dny později, ve srovnání s rokem 2014 pak o 11,3 dnů rychleji. 

V rámci Hilti ČR se tento ukazatel počítá rozdílným způsobem a to takovým, že se z tržeb 

odečítají například tržby ze služby Fleet Management a hotovostní platby pro přesnější a 

více vypovídající data. Doba obratu pohledávek se v Hilti vyhodnocuje na měsíční bázi. 
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Vývoj ve srovnání s předchozím rokem 2015 2016 2017 

Tržby za prodej zboží 11 % 5 % 15 % 

Pohledávky z obchodních vztahů -6 % -1 % 22 % 

Pohledávky po splatnosti -41 % 6 % 28 % 

Doba obratu (splatnosti) pohledávek [dny] -11,1 -3,5 3,2 
Tabulka 18: Vývoj výsledků ve srovnání s předchozím rokem; zdroj: Data získaná z údajů zveřejněných v [20] 

Výše zobrazená tabulka 18 obsahuje údaje srovnávající jednotlivé roky s roky předchozími. 

V této tabulce lze vidět například pokles pohledávek po splatnosti v roce 2015 ve srovnání 

s rokem 2014. Dále lze vidět, že v roce 2017 rostou pohledávky po splatnosti podobně jako 

pohledávky z obchodních vztahů, a současně rychleji než tržby za prodané zboží. Z této 

tabulky je vidět, že trend je stoupající pro dobu obratu pohledávek, tedy společnost inkasuje 

peníze z pohledávek později ve srovnání s minulými roky. Pohledávky z obchodních vztahů 

a pohledávky po splatnosti rostou přibližně podobným tempem, což znamená že rostou 

oproti tržbám rychleji a trend je tedy stoupající. 

 

13 Modelový případ řízení pohledávky ze smlouvy 
Následující modelový případ je dokumentován v interních dokumentech Hilti od doby jeho 

vzniku až do současnosti. Firma A s.r.o. (dále zákazník) začala spolupráci s Hilti podpisem 

smlouvy na pronájem strojů Fleet Management a to dne 1.8.2011 a 10.9.2014 na pronájem 

strojů, konkrétně úhlové brusky. Na základě této smlouvy si pronajala zmíněná firma od 

dubna roku 2016 úhlovou brusku na 24 měsíců a dále na dobu 48 měsíců další nářadí.  

Na základě podpisu rámcové smlouvy 1.8.2011 byl zákazníkem složen depozit ve výši 6 

měsíčních splátek, tedy 3 600 Kč.  

Jelikož je po podpisu smlouvy o pronájmu strojového parku možné dále strojový park 

rozšiřovat, byl do druhé poloviny roku 2016 strojový park rozšířen tak, že celková splátka 

činila 51 563,61 Kč. Jelikož firma neplatila dlouhodobě své závazky rozhodla se Hilti 

odstoupit od podepsané rámcové smlouvy dopisem zaslaným 28.8.2017 s vyzváním 

k úhradě splatných faktur.  

Se souvisejícím případem se nezbytně nutně pojí i podepsané obchodní podmínky, ke kterým 

se zákazník svým podpisem zavazuje.  

Ve všeobecných obchodních (dále VOP) podmínkách podepsaných současně s rámcovou 

smlouvou (dále RS) je uvedeno pod bodem 4.2 následující: „Po ukončení této RS z 

jakéhokoli důvodu je zákazník povinen okamžitě vrátit všechny Smluvní výrobky společnosti 

Hilti pod hrozbou sankce uvedené v čl. 7.3 těchto VOP. Pokud RS ukončí společnost Hilti 

v souladu s článkem 4.1.1 písm. a) nebo b) výše, bude zákazník povinen uhradit s okamžitou 

splatností smluvní pokutu, která bude vypočtena jako součet měsíčních poplatků za zbývající 

dobu do sjednaných dat ukončení používání všech smluvních výrobků uvedených v Seznamu 

nářadí po odečtení ostatních poplatků za služby účtované za smluvní výrobky – v tomto 

případě nese zákazník také náklady související s vrácením Smluvních výrobků. 
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A dále lze v zmíněném bodu 7.3 VOP najít následující: „Vrátí-li zákazník příslušný Smluvní 

výrobek ve lhůtě 14 dnů od sjednaného data výměny a budou-li uhrazeny všechny související 

měsíční poplatky za jeho používání, bude příslušná Smlouva o pronájmu nářadí ukončena. 

Nevrátí-li zákazník společnosti Hilti Smluvní výrobek ve lhůtě čtrnácti dnů, bude zákazníkovi 

účtován poplatek za pozdní vrácení (smluvní pokuta) ve výši 20 % z katalogové ceny 

příslušného Smluvního výrobku. Smluvní výrobek zůstává ve vlastnictví společnosti Hilti a 

společnost Hilti jej zadrží, kdykoliv bude později nalezen. Zákazník nemá žádný nárok na 

následné odkoupení výrobku.“ 

Zákazník nevrátil část strojů, z tohoto důvodu byl uplatněn nárok na smluvní pokutu dle 

VOP ve výši 2 550 Kč a 657,50 Kč. Hilti dále na základě smluvních podmínek uplatnila 

nárok i na úhradu všech (osmi) splatných faktur ve výši 310 422,79 Kč. Do dne podání 

návrhu k platebnímu rozkazu, tedy 2.10.2017, evidovala Hilti celkovou pohledávku za 

Firmou A s.r.o. 464 175,54 Kč. Z této pohledávky činilo 310 442,79 Kč smluvní pokutu dle 

bodu 4.2 VOP. Z celkové částky zákazník uhradil pouze 40 000 Kč, a to z faktury splatné 

dne 31.1.2017 znějící na částku 51 563,61 Kč. Zákazník neuhradil a ani nevrátil pronajaté 

nářadí, a to ani po výzvě právního zástupce ze dne 2.10.2017.  

Součástí platebního rozkazu je také soudní poplatek a odměna právního zástupce ve výši 

50 451,50 Kč s DPH. Dále je zákazník povinen uhradit zákonné úroky z prodlení, a to ve 

výši 8,05 % ze všech 8 splatných faktur včetně těch částečně uhrazených a faktur znějících 

na úhradu smluvních pokut.  

Do 30.12.2018 tento zákazník neuhradil nic z dlužné částky 464 175,54 Kč bez DPH. Při 

zjištění aktuálního stavu dané firmy z dostupných zdrojů (obchodní rejstřík) lze zjistit, že 

byla již několikrát původními společníky převedena na cizince z Bulharska či nově cizince 

z Rumunska.  

 

13.1  Vyhodnocení a doporučení 
Výše uvedený modelový případ je jedním z těch, které skončí pravděpodobně odpisem. 

Z hlediska doporučení v řízení pohledávek se zde jedná především o zvýšení prevence 

vzniku nedobytné pohledávky. V tomto případě jednou z nejrizikovějších pohledávek je 

pohledávka z Fleet Managementu. Pro tuto službu je nutné, aby depozit, který se stanovuje 

při uzavírání rámcové smlouvy podle počtu aktuálně objednávaných strojů (a tudíž měsíční 

splátky) se stanovoval podle aktuálně pronajímaného množství strojů. Současný systém 

je v tomto benevolentní a v případě, že zákazník upadne do špatné finanční situace, tak není 

ničím tato pohledávka kryta a může dopadat jako modelový případ výše. Obdobně by měla 

být pohledávka průběžně zajišťována v případě, že automatický systém vyhodnotí zhoršení 

platební morálky zákazníka a v návaznosti s tím by měl být depozit doplňován. 

Zákazníkova právní forma podnikání je „společnost s ručením omezeným“, což zároveň 

ukazuje, že pokud zákazník se dostane do jakýchkoliv potíží, ručí pouze svým majetkem a 

do výše svého nesplaceného vkladu jednotlivých společníků. Na takovýto typ zákazníků je 

zapotřebí si dávat pozor a sledovat také možnosti vymožení pohledávky v případě nutnosti 
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vymáhání, a to ať už interního nebo za pomocí externí inkasní kanceláře nebo pomocí 

soudního vymáhání. 
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14 Závěr 
Řízení pohledávek je velmi důležitým procesem pro celkové finanční řízení společnosti. 

Pokud společnost neumí získávat finance z pohledávek, bude mít do budoucna problém 

s cash flow. Společnosti mohou sice vykazovat vynikající hospodářský výsledek, avšak to 

pouze reflektuje to, kolik vyfakturovaly a nikoliv to, kolik peněz opět umí získat zpět do 

pokladny.  

Cílem této diplomové práce bylo objasnit celý proces od vzniku pohledávky, její zajištění, a 

následné řízení – tedy vymáhání v rámci společnosti nebo za pomoci externí inkasní 

kanceláře či vymáhání soudní cestou. Vzhledem k vydání nového občanského zákoníku byly 

uvedeny i změny například v zajištění pohledávek. 

V praktické části byla popsána metodika řízení pohledávek od zajištění pohledávek po 

případné externí či soudní vymáhání. K vybraným kapitolám pak jsou doplněny komentáře 

s tipy pro zlepšení či podněty k zamyšlení. Vzhledem ke skutečnosti, že autor má zkušenosti 

s vymáháním pohledávek v praxi tak mohou být tyto komentáře přínosné.  

Analýzou vnitřního předpisu pro řízení pohledávek dospěl autor k závěru, že je zapotřebí 

v systému řízení pohledávek reflektovat vývoj obchodního modelu Hilti vzhledem 

k dodávání materiálu na jednotlivé projekty. V tomto ohledu řízení pohledávek, konkrétně 

úvěrové limity, jsou přizpůsobeny spíše maloobchodnímu prodeji. Mezi nejhlavnější 

nedostatky předpisu pro řízení pohledávek patří také skutečnost, že pohledávky nejsou 

dostatečně zajišťovány, zejména ty plynoucí z pronájmu strojů. Zajištění pohledávky 

reflektuje pouze počáteční podmínky při podpisu smlouvy, následnému zhoršení platební 

morálky či násobnému navýšení počtu pronajímaných strojů není věnována potřebná 

pozornost. 

K účelu objasnění procesu řízení pohledávek posloužil modelový případ, na kterém bylo 

ukázáno, jaký dopad může mít nedostatečné zajištění pohledávky, jak dlouhé trvání může 

celý proces mít a zda se ve výsledku podaří alespoň část pohledávky úspěšně vymoci. 

V tomto případě jediná skutečně vymožená částka je částečná úhrada po odstoupení od 

smlouvy spolu s depozitem složeným při podpisech rámcových smluv. Nicméně 

v současnosti nebyla provedena žádná platba a daná společnost převádí vlastnická práva na 

osoby ze zahraničí. 

Dále byla provedena analýza posledních 4 let podnikání pomocí porovnání jednotlivých 

údajů zjištěných z rozvah, výkazů zisků a ztrát a cash flow. Pomocí ukazatele doba splatnosti 

pohledávek bylo zjištěno, že Hilti trvá přibližně 2 měsíce, než zinkasuje své pohledávky. 

Z tohoto ukazatele by ovšem bylo potřeba odečíst hotovostní platby pro větší přesnost. 

Podle analýzy hospodaření minulých let došlo k výraznému zlepšení, zejména ve srovnání 

s rokem 2014. I přes nárůst tržeb se daří udržet pohledávky po splatnosti pod kontrolou a 

rostou mírně rychleji než nárůst tržeb. Lze tedy konstatovat, že současný systém funguje 

správně. 

Oblast řízení pohledávek obsahuje velké množství zajímavých ukazatelů, o kterých by se 

dalo mnoho napsat. Pro přesnou analýzu a vyhodnocení řízení pohledávek by bylo přínosné 
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se zaměřit například na pracovní kapitál a s tím souvisejícími ukazateli, dále detailní 

srovnání nákladů na externí či interní vymáhání nebo například způsoby, jak je možné dále 

zajistit či pojistit pohledávky, zejména ty s vysokou hodnotou. Tyto údaje jsou však již 

k zveřejnění nedostupné. 
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