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Upomínky 
aneb postup uplatňovaný v praxi při vymáhání pohledávek
V minulosti byla při vymáhání pohledávek uplatňována praxe, kdy věřitel posílal svým dlužníkům dvě běžné upomínky a třetí upomínku označenou jako pokus o smír. Upozorňoval dlužníka na skutečnost, že dluží věřiteli z určitého právního důvodu nějakou konkrétně vyčíslenou finanční částku, popřípadě jiné konkrétně specifikované plnění. 
Po roce 1991 došlo k tak bouřlivému rozvoji soukromého podnikání, že podnikatelé nedokázali odhadnout své finanční možnosti, nebyli schopni sami nebo v důsledku druhotné platební neschopnosti plnit své splatné závazky. Při vymáhání pohledávek se dodržovala forma tří upomínek pouze u větších podnikatelů, kteří se transformovali z dřívějších socialistických organizací, neboť pouze tito podnikatelé měli dostatek zručného a administrativy znalého personálu k tomuto postupu. U ostatních podnikatelů se při vymáhání pohledávek uplatňovala spíš osobní jednání, písemný styk se omezil na jednu, maximálně dvě upomínky.
Dnes soudní praxe nevyžaduje při vymáhání pohledávky doložení jakékoli upomínky ze strany věřitele adresované dlužníkovi, kterou by věřitel upozorňoval dlužníka na jeho dluh a vyzýval jej ke splnění. Z hlediska důkazního řízení je však věřitel v snazším postavení, když prokáže, že upozornil dlužníka na jeho dluh a umožnil mu v náhradní lhůtě dluh splnit a věřitel tak vyvinul aktivitu k tomu, aby nemuselo dojít k soudnímu řešení sporu.
Věřitel, pokud se jedná o peněžitou pohledávku, má však možnost požadovat u soudu, aby ve zkráceném řízení bez osobního jednání ve věci vydal soud platební rozkaz jako formu rozsudku, kterým zaváže dlužníka, aby zaplatil věřiteli dluh, jak je uveden v žalobě. Pro tento případ však musí věřitel doložit soudu, že má pohledávku vůči dlužníkovi, a jedním z důkazů zde může být i upomínka, která upozorňuje dlužníka na jeho dluh, důvod vzniku jeho dluhu, výši jeho dluhu a vyzývá dlužníka ke splnění, popřípadě k podání námitek, pokud věřitelem evidovaná pohledávka neodpovídá skutečnosti. V praxi se s ohledem na výše uvedené a s ohledem na finanční náklady na zpracování upomínek, poštovné a administrativní náročnost od zasílání tří upomínek u většiny věřitelů upustilo. Věřitelé zpravidla zasílají jedinou upomínku, např.:
Příklad 1
Výzva k zaplacení dluhu
Kontrolou naší účetní evidence jsme zjistili, že jste dosud neuhradili naši pohledávku, kterou máme vůči Vám z titulu nezaplacených faktur za provedené ………………... 
Jedná se o nezaplacené faktury:
Objednávka číslo
Faktura číslo
Faktura ze dne
Splatná dne
Fakturovaná částka Kč
Zaplaceno dne 
Zaplaceno Kč
Dlužná částka Kč
Dlužná částka celkem ................................................................................                          00 Kč

Žádáme Vás o zaplacení částky  …..,00 Kč na náš účet, vedený u KB, a. s., číslo účtu …………/0100 ve lhůtě do sedmi dnů ode dne obdržení tohoto dopisu. V případě, že nejste schopni uhradit celou dlužnou částku ve lhůtě výše uvedené, žádáme Vás ve stejné lhůtě o zaslání písemného uznání dluhu co do důvodu a výše a o současné zaslání návrhu splátek dlužné částky.
V případě, že nesouhlasíte s vyčíslením Vašeho dluhu vůči nám, zašlete ve lhůtě do sedmi dnů ode dne obdržení tohoto dopisu písemně námitky. 
Upozorňujeme Vás na skutečnost, že v případě, že nedojde k dobrovolnému splnění Vašeho závazku vůči nám, popřípadě k uznání závazku a dohodě o splátkách dluhu, popřípadě k zaslání písemných námitek k důvodu či výši dluhu, budeme nuceni vymáhat svou pohledávku vůči Vám soudní cestou. V tomto případě budeme po Vás požadovat nejen zaplacení dlužné částky s úrokem z prodlení, ale i náklady právního zastoupení a soudní poplatek.
Příklad 2
Výzva k zaplacení dluhu
Na základě ………  smlouvy ze dne …….. jste převzal dne …….. částku Kč ………. jako zálohu na ………….. dle smlouvy. Zboží jste do dnešního dne nedodal a zálohovou platbu jste do dnešního dne nevrátil. 

Žádám Vás o vrácení poskytnuté zálohy ve výši Kč …….. ve lhůtě do 10 dnů ode dne obdržení tohoto dopisu na účet, vedený Českou spořitelnou, a. s., pobočka Olomouc, číslo účtu ………………/0800, konstantní symbol 0308, variabilní symbol ……………...
Upozorňuji Vás na skutečnost, že pokud zálohu ve výše uvedené lhůtě nevrátíte, budu vymáhat pohledávku soudní cestou. V tom případě však budu požadoval kromě dlužné částky ještě zaplacení zákonného úroku z prodlení, nákladů soudního řízení a nákladů právního zastoupení, čímž by se částka po Vás požadovaná podstatným způsobem zvýšila.
Pokud nejste schopen ve výše uvedené lhůtě dluh uhradit a máte zájem na mimosoudním vyřízení věci, kontaktujte mne prosím písemně ve lhůtě do 10 dnů od obdržení tohoto dopisu  s návrhem splátek dluhu či jiným řešením úhrady dluhu.
Výzva k zaplacení dluhu se zasílá
§	fyzické osobě – občanu – zásilkou s doručenkou (obálka s „bloncákem“) do vlastních rukou na adresu jeho trvalého bydliště – uvádí se jeho jméno, příjmení, datum narození či jiná bližší identifikace osoby, aby mohlo být doručeno do vlastních rukou dlužníka
§	fyzické osobě – podnikateli - zásilkou s doručenkou do vlastních rukou na adresu místa podnikání nebo na adresu trvalého bydliště podnikatele fyzické osoby – uvádí se obchodní jméno podle živnostenského listu (pokud není známa, zjistit na internetu identifikaci v živnostenském rejstříku nebo v obchodním rejstříku, u osob, které podnikají na základě jiných právních předpisů než živnostenského zákona, v rejstříku, který je eviduje, popřípadě u profesních komor), dále se uvádí jako identifikace jeho IČ.
§	právnické osobě zásilkou s doručenkou na adresu sídla firmy (na internetu z obchodního rejstříku), uvádí se přesný název firmy, IČ, sídlo. Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená, zasílá se přímo jednateli firmy zásilkou s doručenkou do vlastních rukou jednatele na adresu bydliště jednatele dle obchodního rejstříku s tím, že v adrese se uvede jméno a příjmení jednatele, údaj, že je jednatelem dané firmy, a adresu jeho trvalého bydliště.
Dopis s doručenkou se doporučuje proto, že je naprosto prokazatelné, kdy a kdo zásilku převzal (doručenka se s podpisem a datem převzetí poštou vrátí zpět). Potvrzením k doporučenému dopisu pouze prokazuji, že zásilka byla odeslána, pokud chci potvrzení pošty o tom, kdo a kdy zásilku převzal, musím si písemně vyžádat vydání potvrzení, což je finančně i časově náročnější než zaslat dopis s doručenkou.
Výzva k zaplacení dluhu se nemusí zasílat tak dlouho, než je doručená (na zadní straně vrácené obálky z údajů pošty je údaj, proč adresát zásilku nepřevzal – nezdržuje se na adrese, nevyzvedl v úložní lhůtě, není na adrese znám, adresát se odstěhoval bez uvedení adresy). Je však vhodné, pokud dlužník zásilku pouze nepřevzal, ale na adrese existuje, zaslat opětovně výzvu ještě jednou. Pokud na adrese není a zjistí se adresa, kde se skutečně osoba vyskytuje, zasílá se na nově zjištěnou adresu. 
Pokud je však pohledávka naprosto jasná, to jest není pochyb ani o důvodu vzniku pohledávky ani o její výši, je zbytečné vynakládat další náklady na poštovné. Vrátí-li se zásilka jako nedoručená nebo pokud je doručena, ale dlužník nijak nereaguje, bez dalšího se dlužník žaluje u soudu.
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