
Financial PÉČE O ZÁKAZNÍKY A CONTROLLING II. 

Zopakujeme si některé právní základy pro práci s pohledávkami. Víte, jaké jsou obvyklé 

promlčecí lhůty v ČR? Kdy se promlčení přerušuje? Jak se počítají úroky z prodlení?    

A co vlastně způsobí taková nedobytná pohledávka?.  

 

 Dnešní lekce někomu může připadat jako návrat zpět do školních let. Ale před tím, než se 

začneme zabývat tím, jak pohledávky vymáhat, je nutné projít si důkladně teorii. A tomu 

se bude věnovat právě dnešní lekce. Pro někoho z Vás to všechno budou stará známá 

fakta: ale to vůbec nevadí. Staré latinské přísloví praví, že opakování je matka moudrosti 

a možná se přeci jen dozvíte něco nového. Pro mnohé z Vás toto jistě bude zajímavý 

exkurz do právního minima, které by měl ovládat každý zodpovědný podnikatel či 

zaměstnanec z finančního úseku. 
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Pohledávka vyjadřuje právo věřitele požadovat po druhé osobě dlužníkovi plnění 

určitého závazku. Věřitel má právo toto plnění vymáhat, dlužník má povinnost 

pohledávku splatit. Pohledávka zaniká uspokojením věřitele, tj. vyrovnáním závazku 

dlužníkem. Pokud však dlužníků svůj závazek nevyrovná, hrozí:  

  -  přímá ztráta na zisku 

  -  ztráta zákazníka a tedy I dalšího obratu  

  -  ztráta času a nákladů (práce a administrativa spojené s vymáháním 

                  neuhrazených faktur) 

To nejdůležitější je uvedeno hned na prvním místě. Zkuste si sami vypočítat podle 

ukázkového případu, kolik obratu jste museli vytvořit, abyste nahradili vlastní 

nedobytnou pohledávku z minulosti. A pokud žádná taková nebyla, gratulujeme: patříte 

k čestným výjimkám! 

Ukázkový případ: 

Roční tržby firmy:  CZK 60.000.000,00 

Rentabilita zisku (ROS):  3,00 % 

Tzn. roční zisk:  CZK 1.800.000,00 
 

V případě, že vzniknout nedobytné pohledávky ve výši pouhého 1,00 % z ročního obratu, 

vznikne nám přímá ztráta ve výši CZK 600.000,00. 

Shrnutí: 

Abychom vyrovnali ztrátu z nedobytných pohledávek ve výši CZK 600.000,00  

(v případě rentability tržeb 3%), musíme navýšit roční obrat / tržby o celých 

20.000.000,00 CZK (tj. 33 %)! 

 

CO JE VLASTNĚ POHLEDÁVKA? 
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U obchodních transakcí, které se řídí Obchodním zákoníkem, činí 

obvyklá promlčecí lhůta 4 roky. Pozor na pohledávky 

v mezinárodní přepravě: pokud se obchod řídí podmínkami 

INCOTERMS, činí promlčecí lhůta pouhý 1 rok od provedení 

služby. 

Promlčecí lhůta počíná běžet od data splatnosti faktury. Jak můžete 

promlčení prodloužit? 

- písemným uznáním závazku ze strany dlužníka co do 

důvodu a do výše 

- uznáním závazku ve formě placení úroků ohledně jistiny či 

částečným plněním závazku ohledně zbývající části 

závazku 

- podáním žaloby, po jejímž podání se běh promlčecí lhůty 

přerušuje 

Na výkon soudního rozhodnutí pak máte celých 10 let. Pokud Vás 

zajímají promlčecí lhůty v jiných zahraničních zemích, zašleme Vám 

je na vyžádání. 

 

Pro věřitele je také dobré vědět, kde své pohledávky žalovat. 

Příslušnými soudy prvého stupně jsou Okresní soudy příp. 

Krajské soudy. Místně příslušný je soud v místě sídla 

dlužníka. Účastníci řízení v obchodní věci se však mohou 

písemně dohodnout na místní příslušnosti jiného soudu prvního 

stupně, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou. To se týká i 

práva, kterým se řídí případný soud - v případě mezinárodních 

obchodů. To znamená, že pokud dodáte zboží do SRN německé 

firmě a smluvně nedohodnete nic jiného, platí právo německé a 

případná žaloba se podává na místně příslušný soud v sídle 

firmy dlužníka. 

 

„Vigilantibus iura scripta sunt“ („Bdělým svědčí právo“) 
 

Každý věřitel se musí o své pohledávky řádně starat. Je nutné vědět, 

že uplynutím promlčecí doby zaniká možnost uplatnit právo u 

soudu, pokud byla vznesena námitka promlčení. V civilním a 

obchodním právu tedy existují tzv. promlčecí lhůty.  U smluv 

uzavřených dle Občanského zákoníku (jedna ze stran je 

nepodnikatelem, tedy spotřebitelem) je obvyklá promlčecí lhůta 3 

roky. Existují však jiné druhy smluv, kde může být lhůta i kratší 

(např. 1 nebo 2 roky).  

 

 

 

PROMLČENÍ POHLEDÁVEK 

 

 

ÚROKY Z PRODLENÍ,  

NÁHRADA ŠKODY Z PRODLENÍ  

VÝHRADA  

VLASTNICKÉHO PRÁVA 

 

 

MÍSTNÍ A VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST 

SOUDŮ 

 

 

Je nutné vědět, že kupující nabývá vlastnické právo, jakmile je 

mu dodané zboží předáno. Toto právo je však možné omezit 

výhradou vlastnictví. Výhrada vlastnictví znamená vedlejší 

ujednání v kupní smlouvě: smluvní strany si mohou mezi sebou 

písemně sjednat, že kupující nabude vlastnického práva ke zboží 

později, než je stanoveno v Obchodním Zákoníku (např. až po 

zaplacení). 

Nestačí tedy uvést výhradu vlastnického práva na fakturu, je nutné 

na to myslet již při uzavírání smlouvy nebo ve svých obchodních 

podmínkách, k nimž se odběratel objednávkou zaváže. 

. 

 

Výpočet tzv. zákonného úroku z prodlení se řídí nařízením 

vlády č. 163/2005 Sb. K  dvoutýdenní REPO sazbě ČNB platné 

ke dni prodlení se připočítává 7 % - např. k  

31. 10. 2011 činí zákonný úrok z prodlení 7,75%.  Na internetu 

existuje několik kalkulaček pro výpočet úroků, které jsou 

dostupné zdarma nebo za nízký poplatek. 

Výši úroku je možné dohodnout smluvně nebo můžete sjednat 

smluvní sazbu úroku z prodlení ve Vašich závazných 

obchodních podmínkách.  

Věřitel má nárok na náhradu škody způsobené prodlením se 

splněním peněžitého závazku, jen pokud tato škoda není kryta 

úroky z prodlení.  

Doporučujeme všem věřitelům úroky z prodlení důsledně vymáhat: 

jen tak si dlužníci mohou uvědomit, že své dodavatele využívají 

jako poskytovatele úvěru místo své banky, u které za bankovní 

půjčky standardně platí nemalé úroky.  
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