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2.  KLASIFIKACE POHLEDÁVEK A VYMEZENÍ POJMŮ

Pro další použití v této publikaci je nejprve nutné vymezit používané pojmy 
tak, aby si publikace zachovala terminologickou jednotnost a přehlednost. 

Použitými pojmy se dále rozumí:

Podnikatel – tuzemská právnická či fyzická osoba provozující svým 
jménem na svůj účet soustavnou živnostenskou nebo obdobnou činnost za 
účelem dosažení zisku na území České republiky. Pro účely této publikace 
nejsou pod pojem podnikatel zahrnovány subjekty provozující činnost na 
základě bankovní či obdobné licence, nebankovní fi nanční instituce, pojiš-
ťovny a zajišťovny.

Zákazník – právnická či fyzická osoba odebírající za úplatu od podni-
katele zboží nebo služby.

Spotřebitel – zákazník, který odebírá od podnikatele zboží či služby nad 
rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu 
svého povolání.

Obchodní partner – právnická či fyzická osoba, která v rámci své pod-
nikatelské činnosti vstupuje častěji do smluvních vztahů s podnikatelem, 
spolupracuje s ním při plnění zakázek a výrobě zboží a může vystupovat 
jako dlužník i věřitel podnikatele.

Dlužník – zákazník nebo obchodní partner, který odebral zboží či službu 
a je povinen úhradu za odebrané zboží či službu teprve provést, a to ať již 
částečnou úhradu, nebo úplnou. Dlužníkem se rozumí jak dlužník, který 
není se svým závazkem v prodlení, tak dlužník se závazkem po splatnosti. 
Naopak za dlužníka se pro účely této publikace nepovažuje dlužník se zá-
vazkem z deliktů. 

Systém hodnocení dlužníků – soubor metod a informací, které podnika-
tel získává a využívá při hodnocení potenciálních dlužníků, než s nimi vstou-
pí do závazkového vztahu a poskytne jim plnění, včetně otázky případného 
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zajištění, vymezení zdrojů získávání takových informací, stanovení váhy 
jednotlivých údajů a způsobu jejich vyhodnocení.

Pohledávka – pohledávkou se rozumí právo podnikatele vůči dluž-
níku na určité plnění a tomu odpovídající povinnost dlužníka toto plnění 
poskytnout. Pro účely této publikace se pohledávkou rozumí pouze právo 
podnikatele na poskytnutí fi nančního plnění, nepeněžité plnění se tedy za 
pohledávku nepovažuje.

Zajištění pohledávky – zajištěním pohledávky se rozumí některý ze 
způsobů zajištění a utvrzení dluhů ve smyslu dílu 8 relativních majetkových 
práv dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zejména pak běžně uží-
vané zajištění zástavou, ručením, utvrzení dluhu formou smluvní pokuty 
či uznáním dluhu. Zajištěním se též rozumí použití směnky nikoliv v roli 
platební, ale zajišťovací.

Správa pohledávek – správou pohledávek se rozumí celý postup pod-
nikatele při hodnocení pohledávky a nakládání s ní, od doby jejího vzniku, 
směřující k jejímu uspokojení v co největší míře.

ISIR – insolvenční rejstřík vedený Ministerstvem spravedlnosti ČR 
a dostupný na webové adrese www.justice.cz.

ARES – administrativní registr ekonomických subjektů, dostupný na 
serveru Ministerstva fi nancí ČR http://www.info.mfcr.cz/ares/ares_es.html.
cz.

Platební morálka – jde o soubor ukazatelů vyjadřující platební chová-
ní jednotlivých subjektů, ať fi rem, či institucí při plnění jejich fi nančních 
závazků. Ukazuje, kolik dnů po splatnosti nebo před splatností daná fi rma 
platí své závazky nebo jaká je obvyklá splatnost v daném odvětví či státu. 
V mnohých případech lze z vývoje platební morálky určitého subjektu či 
odvětví predikovat potenciální problémy dříve, než nastanou.

Pozitivním zjištěním je, že platební morálka českých fi rem se postupně 
zlepšuje, a pohybuje se dokonce mírně nad evropským průměrem. K otázce 
srovnání s evropským průměrem si autor neodpustí otázku, zda došlo k ta-
kovému zlepšení platební morálky v tuzemsku, nebo k poklesu průměru.
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Bilance: Lepšíme se, ale stále to nestačí

Tabulka č. 1 Přehled vybraných oborů (údaje uvedeny ve dnech)

Odvětví
Reálná doba 

návratnosti pohledávky

Doba po splatnosti 

pohledávky

3. Q 
2014

2. Q 
2014 2013 3. Q 

2014
2. Q 

2014 2013

Zdravotní péče 120 123 117 51 52 37

Výroba základních kovů, 
hutnictví a slévárenství 75 76 77 14 13 14

Strojírenství 76 74 80 11 11 9

Potravinářství 66 68 76 10 10 19

Automobilový průmysl 56 63 66 4 4 3

Velkoobchod 63 67 68 9 10 11

Stavebnictví 89 96 92 29 35 28

Maloobchod 68 78 72 15 18 16

Doprava 66 60 66 8 9 12

Tabulka č. 2 Platební morálka v rámci eurozóny (údaje uvedeny ve dnech)

 

Průměrná návratnost 

pohledávek 

od vystavení faktury

Průměrná doba placení 

pohledávek od data 

splatnosti

Země 3. Q 
2014

2. Q 
2014 2013 3. Q 

2014
2. Q 

2014 2013

Česko 73 75 76 14 14 14

Německo 41 41 41 -2 -4 -2

Slovensko 64 53 60 8 10 8

Francie 63 63 64 3 2 3

Rakousko 48 45 50 5 0 5

Zdroj: Analýza ČSOB Factoring
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Zlepšení platební morálky v  tuzemsku v  posledních letech dokládá I  níže 
citovaná studie poradenské společnosti Bisnode ve spolupráci s  Dun & 
Bradstreet.

Platební morálka českých fi rem pokračuje v pozitivním trendu. V roce 2014 
bylo zaplaceno 38,2 procenta faktur včas, což je o  7,2 procenta více než 
v předchozím období. Vyplývá to ze studie, kterou zveřejnila poradenská spo-
lečnost Bisnode ve spolupráci s Dun & Bradstreet. V ní se srovnávají platební 
informace ze 17 evropských zemí.

Tabulka č. 3 Studie platební morálky

  včas
do 30 

dnů

30–60 

dnů

60–90 

dnů

90–120 

dnů

přes 120 

dnů

Evropa 37,6 % 51,6 % 4,4 % 2,6 % 1,6 % 2,2 %

Belgie 41,0 % 52,0 % 3,7 % 2,0 % 1,0 % 0,3 %

Nizozemí 51,2 % 44,2 % 2,1 % 1,2 % 1,0 % 0,3 %

Francie 38,3 % 54,5 % 3,4 % 1,5 % 0,9 % 1,4 %

Německo 74,8 % 24,1 % 0,5 % 0,2 % 0,1 % 0,3 %

Anglie 24,1 % 64,1 % 5,5 % 3,8 % 1,4 % 1,1 %

Španělsko 46,5 % 45,6 % 2,7 % 1,6 % 1,4 % 2,2 %

Portugalsko 17,4 % 58,9 % 7,1 % 4,2 % 4,2 % 8,2 %

Polsko 44,3 % 42,2 % 2,3 % 1,6 % 1,9 % 7,7 %

Slovinsko 41,4 % 49,7 % 4,6 % 1,7 % 2,6 % 0,0 %

Dánsko 90,3 % 9,7 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Finsko 34,4 % 63,1 % 1,0 % 0,6 % 0,3 % 0,6 %

Česká republika 38,2 % 53,5 % 5,7 % 1,4 % 0,7 % 0,5 %

Turecko 51,5 % 33,2 % 8,2 % 2,8 % 3,9 % 0,4 %

Maďarsko 52,3 % 42,5 % 2,3 % 1,2 % 0,7 % 1,0 %

Řecko 32,3 % 22,1 % 13,4 % 12,7 % 7,6 % 11,9 %

Irsko 29,2 % 60,2 % 4,6 % 2,1 % 1,7 % 2,2 %

Itálie 37,6 % 46,7 % 6,4 % 4,2 % 2,9 % 2,2 %
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V Evropě je včas zaplaceno 37,6 procenta faktur, tuzemsko tak z porovnání 
vychází lehce nadprůměrně. Do třiceti dnů po splatnosti se v Česku zaplatí 
53,5 procenta faktur, do šedesáti 5,7 procenta, do tří měsíců pak 1,4 procenta.

Studie platební morálky
http://probyznysinfo.ihned.cz/fi nance-pohledavky-zavazky/c1-64062860-platebni-
moralka-ceskych-fi rem-se-zlepsila-je-nad-evropskym-prumerem| ProByznys.info > 
Řídím fi rmu > Finance > Pohledávky, závazky | 25. 5. 2015 |
Zdroj: Dun & Bradstreet ve spolupráci s Bisnode

Běžný podnikatel obvykle sám pro sebe své pohledávky formálně neroz-
lišuje (rozlišuje pouze pohledávky před splatností, po splatnosti a dlouho-
době po splatnosti) a neoznačuje, ale v praxi to samozřejmě činí, když jinak 
přistupuje k pohledávkám již prověřených zákazníků před splatností a jinak 
k pohledávkám nekontaktního dlužníka v dlouhodobém prodlení. Pro účely 
této publikace je nutné roztřídění pohledávek provést. Lze použít formální 
rozřazení pohledávek, které je běžné v bankovním sektoru, ale je využíváno 
i mimo něj. Tímto způsobem se pohledávky podle míry rizikovosti třídí 
následovně:

a) standardní pohledávky, 

b) sledované pohledávky, 

c) nestandardní pohledávky, 

d) pochybné pohledávky, 

e) ztrátové pohledávky.

Standardní pohledávky jsou pohledávky splácené dlužníkem podle dohod-
nutých podmínek. Dlužník se nachází v příznivé fi nanční a důchodové situaci 
a není důvodu pochybovat o včasném vyrovnání celé pohledávky banky.

Sledované pohledávky jsou pohledávky, u kterých se dá na základě hodno-
cení bonity dlužníka předpokládat, že jistina, úroky i poplatky budou splaceny 
v plné výši. Ve srovnání se standardními pohledávkami však došlo ke zhoršení 
skutečností ovlivňujících splácení jistiny, úroků a poplatků od doby, kdy byl 
úvěr poskytnut, ale v okamžiku hodnocení pohledávky není předpokládána 
žádná ztráta.

Nestandardní pohledávky mají všechny nedostatky obsažené v hodnocení 
sledovaných pohledávek s tím, že splacení jistiny, úroků a poplatků v plné výši 
je na základě hodnocení bonity dlužníka nejisté. Částečné splacení pohledáv-
ky však je vysoce pravděpodobné.
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Pochybné pohledávky mají všechny nedostatky obsažené v hodnocení ne-
standardních pohledávek s tím, že splacení jistiny, úroků a poplatků v plné 
výši je na základě hodnocení bonity dlužníka vysoce nepravděpodobné. Čás-
tečné splacení pohledávky je možné a pravděpodobné.

Ztrátové pohledávky mají všechny nedostatky obsažené v hodnocení po-
chybných pohledávek s tím, že splacení jistiny, úroků a poplatků v plné výši je 
na základě hodnocení bonity dlužníka nemožné. Tyto pohledávky se jeví jako 
nenávratné nebo návratné pouze částečně ve velmi malé hodnotě. Částečná 
návratnost pohledávky může být uskutečnitelná v budoucnosti.

Sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky jsou nazývány kla-
sifi kovanými pohledávkami.

Citace: Benda V. Ing., Postoupení pohledávky a daň z přidané hodnoty. In: Daně 
a právo v praxi [online], 1. 4. 2008 [cit. 27. 3. 2015].

Výše uvedené třídění bylo původně určeno pro pohledávky vznikající 
ze smluvních vztahů při poskytování zápůjček či úvěrů, eventuálně z jiných 
bankovních produktů, ale je též použitelné pro peněžní pohledávky vzniklé 
z jiných právních titulů, jako je například smlouva kupní či smlouva o dílo 
apod., neboť peněžní pohledávky se při své správě a následném vymáhání 
chovají podobně bez ohledu na právní titul vzniku. 

Právě pohledávky odpovídající charakteristice pohledávek nestan-
dardních, pochybných a ztrátových budou dále společně označovány jako 
pohledávky problémové, protože jejich správě musí podnikatel věnovat 
zvýšenou pozornost, vynakládat náklady a existuje zde reálné riziko, že 
nebudou uhrazeny nebo budou uhrazeny pouze částečně.

Již z uvedeného třídění pohledávek je patrné, že pro zařazení pohledávky 
do některé třídy je nezbytné pohledávku, chování dlužníka a jeho bonitu 
průběžně sledovat, a to úměrně výši a významu pohledávky. 


