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1. TISKOVÉ ZPRÁVY  

  

Téma měsíce května: Platební morálka evropských zemí 

Květnová tisková zpráva se zaměřila na špatnou platební morálku v Česku ve srovnání s jinými 
evropskými zeměmi. Tisková zpráva informovala, v jakých zemích firmy hradí své závazky pozdě 
a poskytla rady, jak postupovat při řešení neuhrazených pohledávek. Zpráva byla distribuována 
16. května 2013 mainstreamovým tištěným médiím a zpravodajským internetovým serverům, 
které se zaměřují na ekonomiku a finance, a také zpravodajským televizním kanálům.  

Pozor na obchody s firmami z Velké Británie, Polska, Rumunska a 
Řecka – své závazky hradí pozdě nebo vůbec 

PRAHA, 16. května 2013 – Až třetina českých firem platí faktury po splatnosti. Průměrně platí 
tuzemští podnikatelé své závazky do 45 dnů. Platební morálka se však zhoršila i v zahraničí. 
Čeští exportéři by měli s pozdní platbou počítat u 50 procent firem z Velké Británie, 34 procent 
společností z Polska nebo 30 procent slovenských podnikatelů.  

Platební morálka v Česku se řadí k nejhorším v Evropě. Na poslední příčce rizikovosti plateb je 
zadlužené Řecko, kde je průměrná splatnost faktur 90 dní. Až deset procent pohledávek v 
Rumunsku je zcela nevymahatelných. „Obecně platí, že procento úspěšnosti se výrazně zvyšuje, 
pokud věřitel přistoupí k vymáhání rychle, nejlépe do tří měsíců po splatnosti. Za tímto časovým 
horizontem úspěšnost vymáhání dluhu výrazně klesá. Přístup k pohledávkám napříč Evropskou 
unií se však výrazně liší. Nadprůměrná délka splátek se týká především jižních zemí. Naopak 
podnikatelé z Finska či Norska své závazky hradí ve lhůtách splatnosti,“ vysvětlil Milan Jelínek z 
advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.   

Poměr vymožených pohledávek bez nutnosti soudního sporu anebo rozhodčího řízení se blíží 
k 50 procentům. Řešením pro podnikatele, kteří si s vymáháním pohledávek nevědí rady, je 
jejich prodej. Zejména u starších pohledávek, jejichž vymahatelnost klesá, se vyplatí postoupit 
je někomu, kdo se vymáháním pohledávek zabývá profesionálně.  

„Věřitel sice musí počítat s tím, že cena za prodané pohledávky nebude rozhodně ani ve výši 
poloviny jejich nominální hodnoty, ale náklady na vymožení jsou často tak vysoké, že se stejně 
vymáhání z pohledu celkového ekonomického výsledku věřiteli nevyplatí,“ uvedl Milan Jelínek.  

Vybrat správného partnera pro postoupení pohledávek však není jednoduché. Odpovědných a 
seriózních profesionálních agentur není mnoho. „Je třeba se zajímat o jejich historii a pověst a 
hodnotit také přístup, jaký mají k jednání o odkupu pohledávek. Pokud ale má podnikatel ze 
svého podnikání velké procento nesplacených pohledávek a najde dobrou profesionální 
agenturu, může jít o velmi praktické, rozumné a nakonec i ekonomicky výhodné řešení,“ dodal 
Milan Jelínek. 



 

V době současné ekonomické recese počet nezaplacených faktur stoupá a řada z nich je 
nevymahatelných. Hlavním důvodem rostoucího objemu navždy ztracených pohledávek jsou 
bankroty společností. Do insolvence se jen v roce 2011 dostalo 220 tisíc evropských firem, což 
je zhruba 600 společností denně.   



 

  

2. MONITORING MEDIÁLNÍCH VÝSTUPŮ 
 
a) Ohlasy tiskových  zpráv vydaných v předchozím období 
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b) Tisková zpráva: Pozor na obchody s firmami z Velké Británie, Polska, Rumunska a Řecka – 
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deník E15, rubrika Byznys, 17. 5. 2013  
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Lenka DOLANSKÁ, moderátorka 
-------------------- 
Živnostníci a menší firmy dál doplácí na špatnou platební morálku svých obchodních partnerů. 
Jak vyplývá z aktuálního průzkumu advokátní společnosti Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, až 
třetina českých firem platí faktury po splatnosti. Průměrně platí tuzemští podnikatelé své závazky 
do 45 dnů. O platební morálce teď už víc s advokátem Milanem Jelínkem, kterého zdravím po 
telefonu. Hezký den. 
 
Milan JELÍNEK, právník, kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři 
-------------------- 
Dobrý den. 
 
Lenka DOLANSKÁ, moderátorka 
-------------------- 
Platby za faktury se v Česku dál zpožďují. Platí to samé i o zahraničí? 
 
Milan JELÍNEK, právník, kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři 
-------------------- 
Myslím, že ta situace, která je v České republice, takže se dá vztáhnout v podstatě na celou 
Evropu. Možná, že existují výjimky, kde je ta platební morálka kvalitnější, což platí zejména o 
Skandinávii, ale pokud jde o náš středoevropský prostor, tak myslím, že nejsme výjimkou. 
 
Lenka DOLANSKÁ, moderátorka 
-------------------- 
Když tedy vezmeme v úvahu ten středoevropský prostor, o kterém mluvíte, jak si stojíme s 
platební morálkou v porovnání tedy evropského kontextu? 
 
Milan JELÍNEK, právník, kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři 
-------------------- 
Tak myslím, že morálka, platební morálka našich subjektů obchodních a výrobních, takže je v 
podstatě srovnatelná s platební morálkou do zahraničí. Není nic neobvyklého, že zahraniční 
partneři v současné době se chovají obdobným způsobem jako naši obchodní a výrobní, jako 
naše obchodní a výrobní subjekty a požadují už při sjednávání doby splatnosti stejně dlouhé 
lhůty, jako jsou běžné u nás. 
 
Lenka DOLANSKÁ, moderátorka 
-------------------- 
V jakých sektorech ekonomiky je u nás platební morálka nejhorší? 
 
Milan JELÍNEK, právník, kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři 
-------------------- 
Obecně platí, že nejhorší platební morálka je ve výrobních sektorech. Mnohem lepší platební 
morálka si myslím, že je ve službách. A pokud jde o ty výrobní sektory, tak tam je to typické nebo 
nejčastější u výroby zemědělské a potravinářské a ve stavebnictví. 
 
Lenka DOLANSKÁ, moderátorka 
-------------------- 
Podnikatelé kritizují i přístup státu k platbám. Nezřídka se stává, že vítěz výběrového řízení kvůli 
zpožděným platbám musí zakázku financovat třeba několik měsíců ze svého. Zlepšuje se platební 
morálka státních institucí? 
 
Milan JELÍNEK, právník, kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři 
-------------------- 
Tak ono záleží na tom, jak je vůbec nastaven ten výběrový systém a sjednány podmínky s vítězem 
výběrového řízení z hlediska splatnosti a platebních, jaksi platebního kalendáře. Obvykle bývá, že 
státní instituce jako veřejní zadavatelé zneužívají trošku té situace, že je poptávka po práci na 
českém trhu v současných podmínkách a domáhají se toho, aby ty lhůty, ty platební kalendáře 
byly s co nejdelšími lhůtami splatnosti. Myslím, že potom s vlastní platební morálkou, to znamená 
s dodržováním těch lhůt splatnosti, už tak velký problém není. 
 



 

Lenka DOLANSKÁ, moderátorka 
-------------------- 
Do poloviny března mělo Česko do svého právního systému zahrnout evropskou směrnici o 
opožděných platbách. Poslanci sice příslušnou změnu schválili, Senát ji ale sněmovně vrátil a ta ji 
ještě nepřehlasovala. Co přesně je jejím účelem? V čem by měla podnikatelům pomoct? 
 
Milan JELÍNEK, právník, kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři 
-------------------- 
Tak ta směrnice by v podstatě měla zejména chránit střední a drobnější podniky před jaksi 
takovým, bych řekl, jaksi chováním mocenským ze strany velkých odběratelů, velkých řetězců 
nebo ze strany státních a veřejných institucí, právě tím, že stanoví určité omezení délky 
splatnosti, pokud nedojde mezi těmi účastníky k vlastní a jiné dohodě. A říká, že pokud nedojde k 
dohodě o té splatnosti, takže by pak měla platit maximální délka splatnosti těch daňových nebo 
účetních dokladů 30 dní. 
 
Lenka DOLANSKÁ, moderátorka 
-------------------- 
Strašákem pro živnostníky je pak vedle samotných neproplacených faktur i povinnost odvádět z 
nich DPH. V tomto směru se už rýsuje náprava formou poslanecké novely příslušného zákona. 
Jak velký je to problém? 
 
Milan JELÍNEK, právník, kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři 
-------------------- 
No tak problém to je dost velký zejména pro ty drobnější, kteří nemají tak veliký obrat, protože s 
jakoukoliv fakturou, kterou musí zahrnout do svého daňového přiznání, zejména jsou-li měsíčními 
plátci nepřímé daně, tak musí v podstatě to odvedení té daně svým způsobem zálohovat toho 
svého odběratele, který ještě tu částku nezaplatil v rámci fakturované částky. Takže to někdy 
může být veliký problém a někdy to může i způsobovat dočasnou, anebo hlubší platební 
neschopnost toho dodavatele, který takhle odzálohoval víc svých odběratelů. 
 
Lenka DOLANSKÁ, moderátorka 
-------------------- 
Pane Jelínku, děkuji za informace a za rozhovor. Přeji hezký zbytek dne. Na shledanou. 
 
Milan JELÍNEK, právník, kancelář Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři 
-------------------- 
Také děkuji. Na shledanou. 
 
Lenka DOLANSKÁ, moderátorka 
-------------------- 
Tolik pro tuto chvíli zprávy z ekonomiky a byznysu. Jaká další témata vysílání 24 nabídne, to už 
vám řekne moje kolegyně ve studiu na Kavčích horách Daniela Písařovicová. 
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