
  



  



  



  



  

Abstrakt 

Práce se zabývá analýzou a zefektivněním finančního modelu sloužícího 

k vyhodnocování kreditních rizik. Práce obsahuje teoretická východiska daného 

problému a popis a analýzu původního modelu. V závěru práce je navrženo jeho 

zefektivnění, jehož největším nedostatkem byla orientace pouze na stávající 

odběratele. Jeho zefektivnění se týká rozšíření o poměrovou analýzu a bonitní a 

bankrotní modely, aby bylo pomocí něj možno hodnotit i nové odběratele. 
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Abstract 

The thesis deals with analyzing and streamline of the financial model which is used to 

evaluate credit risks. The thesis includes theoretical information about the problem 

and description and analysis of the original problem. Streamline of that financial 

model is proposed in conclusion, the most important failing was existing customer 

focus. Objective of the streamline is extension of ratio analysis, solvent and 

bankruptcy model, through them we can evaluate new customers too. 
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1 Úvod 
 

Pro každou společnost je hlavním zdrojem příjmů její zákazník. Aby tomu tak 

opravdu bylo, měl by tento zákazník mít pod kontrolou svou finanční situaci. V jiném 

případě by podnik mohl docílit ztráty místo zisku. Proto je v zájmu každé společnosti 

obchodovat pouze s bonitními a důvěryhodnými odběrateli. 

V dnešní době, kdy svět bojuje s krizí, se riziko platební neschopnosti 

odběratelů ještě více zvyšuje, proto je důležité si ji ověřovat a zajišťovat poskytované 

pohledávky všemi dostupnými prostředky. Nejeden podnik již doplatil na platební 

neschopnost svých odběratelů existenčními problémy.  

V roce 2012 zkrachoval v České republice historicky největší počet firem. 

Číslo se vyšplhalo k více než tří a půl tisícům, což je o více než tisíc oproti roku 2011. 

Když to přepočítáme, vychází to na téměř patnáct firem každý pracovní den. Stejně 

tak je to i s počtem vyhlášených konkurzů, který narostl o téměř 7 procent. 

Hlavním důvodem je neschopnost podniků dostát svým závazkům, růst dluhů, 

na které nejsou schopny si vydělat a tudíž i neschopnost je splácet. 

Já se ve své diplomové práci zaměřím na výše popsanou problematikou a 

tomu, jak se těmto problémům vyhnout. Konkrétně se budu zabývat možnostmi 

ověřování bonity zákazníků a způsoby zajištění pohledávek.  

 Z teoretického hlediska existuje nepřeberné množství způsobů, jak si 

společnost může ověřovat své zákazníky. Z praktického hlediska už to tak jednoduché 

není. Většina podniků není ochotna poskytovat interní informace, čímž se množství 

značně snižuje. Nejjednodušším a často používanou metodou je hodnocení zákazníků 

na základě minulého styku a zkušeností. Mezi další způsoby patří finanční analýza či 

bonitní nebo bankrotní modely. Musíme však stále brát v úvahu dostupnost informací, 

proto je vhodné zaměřit se na analýzy, které jsou postaveny na informacích získaných 

z účetní závěrky, kterou je povinen každý minimálně jednou ročně zveřejňovat. 
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V teoretické části bych se tedy chtěla zaměřit na účetní výkazy a informace, 

které poskytují. Dále pak na finanční analýzu a vhodné bonitní a bankrotní modely, 

jimiž se budu zabývat a využívat je i v praktické části. 

 V praktické části se budu zabývat stávajícími zásadami řízení pohledávek  

ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. a finančním modelem využívaným  

k vyhodnocování důvěryhodnosti odběratelů. 

 Cílem mé diplomové práce je analýza modelu používaného  

k vyhodnocování kreditních rizik, uvedení vhodných návrhů na jeho zlepšení a 

následná aplikace těchto návrhů do stávajícího modelu. 

 Celá práce bude řešena ve společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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2 Teoretická část 
  

Teoretická část je zaměřena na kreditní rizika a to jak na jejich analýzu, tak i 

na to, jak těmto rizikům předcházet, tudíž na způsoby jištění pohledávek. V této části 

jsou zahrnuty také bonitní a bankrotní modely a finanční analýza, které slouží pro 

určení finanční situace firmy a pomáhají při rozhodování o poskytování úvěrů. 

 
2.1 Analýza kreditních rizik 

 

Kreditní nebo také úvěrové riziko je riziko, že protistrana nebude schopna 

nebo ochotna zaplatit. Nejznámějším produktem, který toto riziko nese, je úvěr. 

 Mezi způsoby, jak se vyvarovat těmto rizikům, patří možnost zjištění 

úvěruschopnosti odběratele. Doporučuje se sledovat především následující skutečnosti 

o zákazníkovi, dle nichž by mělo být možné stanovit pravděpodobnost zaplacení 

pohledávky: 

• Postavení na trhu 

• Spolehlivost zákazníka při splácení úvěrových závazků a plnění ostatních 

smluvních závazků (např. lhůta zpoždění plateb,…) 

• Schopnost hradit úvěrové závazky z cash flow z provozní činnosti 

• Ukazatele finanční analýzy 

• Finanční rezervy 

• Záruky pro případ neplacení 

 Mezi základní zdroje informací patří například obchodní rejstřík, účetní 

závěrka, obchodní soudy, atd. 

 Já se ve své diplomové práci budu zabývat především spolehlivostí zákazníka 

při splácení úvěrových závazků z minulých obchodních vztahů a ukazateli finanční 

analýzy. [5] 

 Spolehlivost zákazníka se často zjišťuje z informací z minulých obchodních 

vztahů. Nevýhodou je, že tímto způsobem můžeme posuzovat pouze dlouhodobé 

zákazníky a vzhledem k neustále měnící se situaci trhu můžou být tyto informace 
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zastaralé nebo nesprávné, proto je vhodné zabývat se i aktuální finanční situací 

zákazníka žádajícího úvěr. K tomuto účelu nejlépe slouží finanční analýza, případně 

bonitní a bankrotní modely. Podklady pro finanční analýzu jsou účetní výkazy.  

 

2.2 Účetní výkazy 
 

2.2.1 Rozvaha 
 

Účetní jednotky jsou dle zákona o účetnictví povinny sestavovat účetní 

závěrku, jejíž nedílnou součástí je mimo jiné i rozvaha. Účetní jednotky sestavují 

závěrku v plném nebo zjednodušeném rozsahu dle zákona o účetnictví.  

Rozvaha se zpravidla sestavuje k poslednímu dni účetního období, takovou 

rozvahu nazýváme řádná. Účetní jednotka však může sestavovat rozvahu i několikrát 

ročně a je povinna sestavovat rozvahu k okamžiku jejího vzniku – zahajovací rozvaha 

a ke konci každého účetního období. [11]  

 Rozvaha je účetním výkazem, zachycujícím stav majetku podniku (aktiva) a 

zdrojů jeho krytí (pasiva) k rozvahovému dni. Zjednodušená struktura rozvahy je 

uvedena v Tabulce č. 2.1: Struktura rozvahy.  

 

Tabulka č. 2.1: Struktura rozvahy, Zdroj: [3] 

 

AKTIVA PASIVA 

1. Pohledávky za upsaný ZK 1. Vlastní kapitál 

2. Stálá aktiva – dlouhodobý majetek • Základní kapitál 

• Dlouhodobý nehmotný majetek • Kapitálové fondy 

• Dlouhodobý hmotný majetek • Rezervní fondy, nedělitelný fond a 

ostatní fondy ze zisku 

• Dlouhodobý finanční majetek • Výsledek hospodaření minulých let 

3. Oběžná aktiva – krátkodobý majetek • Výsledek hospodaření běžného účetního 

období 

• Zásoby        2.   Cizí zdroje 

• Dlouhodobé pohledávky • Rezervy 



 5 

• Krátkodobé pohledávky • Dlouhodobé závazky 

• Krátkodobý finanční majetek • Krátkodobé závazky 

4. Časové rozlišení - aktivní • Bankovní úvěry a výpomoci 

 3. Časové rozlišení - pasivní 

∑ AKTIVA = ∑ PASIVA 

 

Rozvaha v plném rozsahu, se kterou budu pracovat v praktické části je 

uvedena v příloze č. 1. 

 

2.2.2 Výkaz zisku a ztráty 
 

Výkaz zisku a ztráty zachycuje pohyb a vztahy mezi jednotlivými dosaženými 

výnosy podniku a náklady souvisejícími s jejich vytvořením. Jeho smyslem je 

informovat o úspěšnosti a výsledcích, kterých podnik dosáhl.  

V ČR má výkaz zisku a ztráty stupňovité uspořádání. Jeho hlavní členění je na 

výsledek hospodaření. [3] 

• Provozní – získáme jej, když od provozních výnosů odečteme provozní 

náklady. Provozní výnosy jsou výnosy získané z činnosti podniku, pro niž byl 

podnik založen, především to jsou tržby. Provozní náklady jsou náklady přímo 

vynaložené na dosažení provozních výnosů. 

• Finanční – získáme opět odečtením nákladů od výnosů, tentokrát ale 

finančních. Finanční výnosy jsou ty, které byly získání z finančních investic, 

cenných papírů, vkladů a účastí. Do finančních nákladů řadíme úroky a jiné 

finanční náklady. 

• Mimořádný – je rozdílem mezi mimořádnými výnosy a náklady. Mezi 

mimořádné výnosy řadíme výnosy získané mimořádnou, nahodilou událostí, 

např. prodejem odepsaných strojů. Do mimořádných nákladů můžeme počítat 

například dary nebo mimořádné odměny. 

Výnosy rozumíme peněžně vyjádřený zisk, kterého podnik dosáhl veškerou 

svou činností za určité účetní období bez ohledu na to, zda v tomto období došlo i 

k jeho inkasu. Oproti tomu náklady jsou peněžně vyjádřené částky, vynaložené na 

získání výnosů. Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady podniku tvoří 
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výsledek hospodaření. Převyšují – li výnosy náklady, mluvíme o ztrátě, převyšují – li 

naopak náklady nad výnosy, hovoříme o ztrátě. [6]  

Hlavním rozdílem oproti rozvaze je to, že se nevztahuje k určitému časovému 

okamžiku, ale k časovému intervalu. Výkaz zisku a ztráty obsahuje tokové veličiny a 

jejich změny v čase nemusí být rovnoměrné. Nákladové a výnosové položky 

zachycené ve výkazu se neopírají o skutečné peněžní toky a proto výsledný čistý zisk 

není skutečně dosaženou hotovostí získanou hospodařením v daném období. [9] 

V příloze č. 2 je uveden výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, se kterým budu 

pracovat v praktické části diplomové práce. 

2.2.3 Cash Flow 
 

Přehled o skutečných peněžních tocích podniku nám poskytuje výkaz cash 

flow. Tento výkaz je založen na příjmech a výdajích. Peněžními toky jsou myšleny 

přírůstky (příjmy) a úbytky (výdaje) peněžních prostředků. Dává nám informace o 

tom, jak byly vytvořeny příjmy podniku a na co byly použity disponibilní peněžní 

prostředky. 

Cash Flow (CF) obvykle sleduje peněžní toky z provozní, investiční a finanční 

činnosti. 

• CF z provozní činnosti – obsahuje příjmy a výdaje související přímo 

s hlavní činností podniku,  

• CF z investiční činnosti – ukazuje nám nejen výdaje, které se týkají 

pořízení investičního majetku a strukturu těchto výdajů, ale například i 

rozsah příjmů z prodeje investičního majetku 

• CF z finanční činnosti – dává informace o změnách ve struktuře 

zdrojů financování, zaznamenává získávání a splácení finančních 

zdrojů, ale také výplaty dividend, zvyšování jmění, apod. [5] 

Součtem cash flow z provozní, investiční a finanční činnosti získáme čisté 

cash flow. 

Výkaz cash flow je možno sestavit dvěma metodami a to buď metodou 

přímou, nebo metodou nepřímou. [5]  



 7 

2.2.4 Provázanost účetní výkazů 
 

Všechny dosud jmenované finanční výkazy spolu souvisejí. Vzájemná 

souvislost je zachycena na obrázku č. 2.1: Provázanost účetních výkazů. 

 

Obrázek č. 2.1: Provázanost účetních výkazů, Zdroj: [1] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základním výkazem je rozvaha, která zobrazuje majetkovou a finanční 

strukturu. Důležitým zdrojem financování je výsledek hospodaření za účetní období, 

který je do rozvahy převzat z výkazu zisků a ztráty. Z pohledu majetkové struktury je 

pak důležité, jaký je stav finančních prostředků. Cash flow nám dokumentuje, jaký je 

rozdíl mezi stavem finančních prostředků na začátku a na konci období.  

 

 

2.3 Finanční analýza 
 

Každé finanční rozhodování by mělo být podloženo finanční analýzou. Jak už 

bylo zmíněno výše, prameny pro finanční analýzu jsou finanční výkazy: rozvaha, 

výkaz zisků a ztrát a výkaz cash flow, popřípadě další údaje například z účetnictví. 
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CF Rozvaha VZZ 
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Metodami pro finanční analýzu jsou dvě základní rozborové techniky, a to tzv. 

procentní rozbor a poměrová analýza. Procentní rozbor se používá pro srovnání 

v čase, mezipodnikově nebo s odvětvovými průměry. Poměrová analýza se zabývá 

poměrovými ukazateli vypočtenými z absolutních ukazatelů. 

Nejčastěji se používá 5 skupin poměrových ukazatelů: 

a) Ukazatele likvidity - měří schopnost podniku dostát svým běžným závazkům; 

b) Ukazatele aktivity – měří schopnost podniku využívat své zdroje; 

c) Ukazatele zadluženosti – měří rozsah, v jaké je podnik financován cizím 

kapitálem; 

d) Ukazatele výnosnosti – měří celkovou účinnost řízení podniku; 

e) Ukazatele tržní hodnoty – měří cenu akcií a majetku podniku. 

Já blíže přiblížím první čtyři skupiny, které používám v praktické části své 

diplomové práce. [1] 

Různé zdroje uvádí různé ideální hodnoty těchto ukazatelů, které se mění 

především v závislosti na oboru podnikání nebo dle toho, s jakým se počítá ziskem. 

a) Ukazatele likvidity [1] [2] [4] [7] [15] [37]  

Ukazatele likvidity vyjadřují schopnost podniku uspokojit své splatné 

závazky.  

• Běžná likvidita  

Tento ukazatel vypovídá o platební schopnosti z hlediska kratšího období a 

vypočítává se pomocí vzorce: 

BL = OA / KZ 

kde: BL  běžná likvidita 

 OA  oběžná aktiva 

 KZ  krátkodobé závazky 
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• Pohotová likvidita  

Tento ukazatel měří platební schopnost po odečtení zásob od oběžných aktiv, 

protože zásoby jsou většinou méně likvidní než ostatní oběžná aktiva a jejich 

případný prodej bývá ztrátový. Pohotová likvidita se vypočítá pomocí vzorce: 

PL = (OA – Z) / KZ 

kde: PL  pohotová likvidita 

 OA  oběžná aktiva 

 Z  zásoby 

KZ  krátkodobé závazky 

 

• Okamžitá likvidita  

Vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti uhradit své krátkodobé závazky. Pro 

úhradu těchto závazků může být použit finanční majetek – tj. hotovost v pokladnách, 

na běžných účtech společnosti a hotovost uložená v krátkodobě obchodovatelných 

cenných papírech. Hodnotu okamžité likvidity dostaneme výpočtem ze vzorce: 

OL = KFM / KZ 

kde: OL  okamžitá likvidita 

 KFM  krátkodobý finanční majetek 

 KZ  krátkodobé závazky 

 

• Doba splatnosti krátkodobých závazků  

Udává, za jak dlouho bude podnik schopen splatit své krátkodobé závazky. 

Vypočítá se pomocí vzorce: 

DSKZ = KZ / T /360 

kde: DSKZ  doba splatnosti krátkodobých závazků 

 KZ  krátkodobé závazky 

 T  tržby 



 10 

 

b) Ukazatele aktivity [1] [3] [4] [15] 

Ukazatele aktivity říkají, jak efektivně podnik využívá svá aktiva.  

• Obrat zásob  

Obrat zásob udává počet obrátek zásob za sledované období, kterým obvykle bývá 

jeden rok, v případě, že ukazatel dělíme 360, dostaneme dobu obratu zásob ve dnech. 

Při výpočtu obratu zásob používáme vzorce: 

OZ = T / PZ 

DOZ = Z / (T / 360) (dny) 

kde: OZ  obrat zásob 

 T  tržby 

 PZ  průměrná zásoby 

 DOZ  obrat zásob 

 

Stejně tak je to i ostatních ukazatelů doby obratu, kde používáme vzorce: 

• Obrat aktiv 

OA = T / A 

DOA = A / (T / 360)  (dny) 

kde: ObA  obrat aktiv 

 T  tržby 

 A  aktiva 

 DOA  doba obratu aktiv 

 

• Doba inkasa pohledávek se vypočítá pomocí vzorce: 

DIP = P / (T / 360) (dny) 

kde: T  tržby 

 P  krátkodobé pohledávky 

 DIP  doba inkasa pohledávek 
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Tento ukazatel udává dobu, po kterou musí podnik v průměru čekat, než obdrží 

platby za prodané zboží či služby. Zájmem každého podniku je, aby tato doba byla co 

nejkratší. [2] 

c) Ukazatele zadluženosti [1] [2] [7] [37] 

Ukazatele zadluženosti jsou zaměřeny na rozsah, v jakém podnik využívá 

financování z cizích zdrojů. 

• Zadlužení  

Udává celkovou zadluženost podniku a zahrnuje jak dlouhodobé, tak krátkodobé 

dluhy. Tento ukazatel se vypočítává pomocí vzorce: 

ZD = CD / CA  (Kč) 

kde: ZD  zadlužení 

 CD  celkový dluh 

 CA  celková aktiva 

 

• Úrokové krytí  

Ukazatel úrokového krytí počítá krytí nákladů na cizí kapitál ziskem před úroky a 

zdaněním (EBIT) pomocí vzorce: 

ÚK = EBIT / Pú (Kč) 

kde: ÚK  úrokové krytí 

EBIT  zisk před úroky a zdaněním  

Pú  placené  

 

d) Ukazatele rentability [1] 2] [3] [4] [7]  

Měří výsledek podnikového snažení.  

• Rentabilita tržeb  
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Udává, kolik % zisku obdrží podnik z jedné koruny tržeb. Počítá se zde s čistým 

zisk po úrocích a daních (EAT) pomocí vzorce: 

ROS = (EAT / T) * 100 % (Kč) 

kde: ROS  rentabilita tržeb 

 EAT  čistý zisk 

 T  tržby 

 

• Rentabilita vlastního kapitálu 

Ukazuje, jak jsou ve firmě zhodnoceny prostředky, které byly vloženy do 

podnikání. Vyjadřuje, kolik procent zisku připadá na jednu korunu vlastního kapitálu. 

Rentabilita vlastního kapitálu se vypočítá: 

ROE = (EAT / VK) * 100%  (Kč) 

kde: ROE  rentabilita vlastního kapitálu 

 EAT  čistý zisk 

 VK  vlastní kapitál 

 

• Rentabilita aktiv 

Vyjadřuje, kolik % zisku připadá na jednu korunu aktiv. Vypočítá se pomocí vzorce: 

ROA = (EAT / A) * 100% (Kč) 

kde: ROA  rentabilita aktiv 

 EAT  čistý zisk 

 A  aktiva 

 

• Rentabilita investovaného kapitálu 

Pro výpočet se používá následující vzorec: 

ROCE = (Z / CA) * 100%  (Kč)  
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kde: ROCE  rentabilita investovaného kapitálu 

 Zi  zisk 

 CA  celková aktiva 

 

Bilanční analýza I. 

Bilanční analýza je soustava čtyř základních ukazatelů a jednoho celkového 

ukazatele. Bilanční analýza se počítá následovně: 

Ukazatel stability (S) = VK / SA 

Ukazatel likvidity (L) = (FM + P) / (2,17 * PC) 

Ukazatel aktivity (A) = V / (2 * PC) 

Ukazatel rentability (R) = (8 * EAT) / VK 

kde: VK  vlastní kapitál 

 SA  stálá aktiva 

 FM  finanční majetek 

 P   pohledávky 

 V  výkony 

 PC  pasiva celkem 

 EAT  čistý zisk 

 

Celkový ukazatel je pak váženým průměrem takto dosažených hodnot. 

Celkový ukazatel C = (2 * S + 4 * L + 1 * A + 5 * R) / 12 

Pokud celkový ukazatel dosahuje hodnot větší než 1, je považován systém za 

dobrý, hodnoty 0,5 až 1 jsou považovány ještě za únosné a hodnoty pod 0,5 jsou 

považovány za špatné. 
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Můžeme si všimnout, že největší váha je přiřazena ukazatelům rentability a 

likvidity a nejmenší váha je přiřazena ukazateli aktivity. Ukazatel stability je vlastně 

ukazatelem zadluženosti. [2] 

 

2.4 Bonitní a bankrotní modely 
 

Bonitní a bankrotní modely používají informace z účetních závěrek a jsou 

většinou založeny na matematicko – statistických analýzách, které slouží pro rychlé 

zhodnocení ekonomické situace firmy. Za tímto účelem se stanovují funkce 

obsahující optimální kombinace většinou poměrových ukazatelů včetně jejich vah pro 

celkové vyhodnocení výkonnosti firmy. Výsledkem jsou tzv. bonitní a bankrotní 

modely. [10] 

2.4.1 Bonitní modely 
 

• Kralickův quick test 

Kralickův Quicktest je složen ze soustavy 4 rovnic, na jejichž základě je pak 

hodnocena situace v podniku. První dvě rovnice se zabývají finanční stabilitou firmy, 

druhé dvě se zabývají výnosovou situací firmy. 

X1 = VK / AC 

X2 = (CZ – PE - BÚ) / PCF 

X3 = EBIT / AC 

X4 = PCF / V 

kde: VK  vlastní kapitál 

 AC  aktiva celkem 

 CZ  cizí zdroje 

 PE  peníze 

 BÚ  bankovní účty 

 PCF  provozní cash flow 

 EBIT  zisk po úrocích a daních 
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 V  výkony 

 

Hodnocení quicktestu viz. Tabulka č. 2.2: Hodnocení quicktestu. 

Tabulka č. 2.2: Hodnocení quicktestu, Zdroj: [3] 

ukazatel Stupnice hodnocení 

1.  

Velmi dobrý 

2.  

dobrý 

3.  

střední 

4.  

špatný 

5. 

ohrožen 

1 > 30% > 20% > 10% < 10% Negat. 
2 > 10% > 8% > 5% < 5% Negat. 
3 > 15% > 12% > 8% < 8% Negat. 
4 < 3 r. < 5 r. < 12 r. > 12 r. > 30 r. 
      

 

• Indikátor bonity 

Tento indikátor či index určuje kvalitu podniku na základě sledování výkonnosti a 

finanční situace podniku pomocí šesti vybraných poměrových ukazatelů. 

X1 = PCF / CZ – R 

X2 = A / D 

X3 = EBIT / A 

X4 = EBIT / T 

X5 = Z / T 

X6 = T/ A 

kde: PCF  provozní cash flow 

 CZ  cizí zdroje 

 R  rezervy 

 EBIT  zisk před zdaněním 

 A  aktiva 
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 T  tržby 

 Z  zásoby 

Princip této metody spočívá v tom, že se každý ukazatel vynásobí stanovenou 

vahou a součiny jsou pak sečteny. Suma těchto ukazatelů představuje indikátor bonity 

(IB).   

IB = 1,5 * X1 + 0,08 * X2 + 10 * X3 + 5 * X5 + 0,1 * X6 

V případě, že je IB nižší než 0, znamená to, že podnik spěje k bankrotu. 

V případě, že je IB větší než 1, považuje se podnik za bonitní. Podrobnější hodnocení 

můžeme vidět v tabulce č. 2.3: Hodnocení IB. 

Tabulka č. 2.3: Hodnocení IB, Zdroj: [10] 

IB - hodnota Hodnocení 

IB < - 2 Extrémně špatná 

-2 ≤ IB < - 1 Velmi špatná 

-1 ≤ IB < 0 Špatná 

0 ≤ IB < 1 Určité problémy 

1 ≤ IB < 2 Dobrá  

2 ≤ IB < 3 Velmi dobrá 

IB ≤ 3 Extrémně dobrá 

 

2.4.2 Bankrotní modely 
 

• Altmanův model 

Nejčastěji používaným modelem souhrnného indexu hodnocení je Altmanův 

model. Vychází z výpočtů indexů celkového hodnocení. Výpočet je stanoven jako 

součet hodnot pěti běžných poměrových ukazatelů, kde každý ukazatel má přiřazenou 
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určitou váhu. Váhy poměrových ukazatelů jsou uvedeny v tabulce č. 2.4: Váhy 

poměrových ukazatelů. 

Tabulka č. 2.4: Váhy poměrových ukazatelů, Zdroj: [10] 

   

 

 

 

 

 

   

Z = 3,3 * A + 1,0 * B + 0,6* C + 1,4 * D +1,2 * E 

Hodnocení Altmanova modelu: 

• Zdravý podnik   2,7 < Z 

• Podnik v šedé zóně  1,2 < Z < 2,7 

• Podnik v zóně bankrotu Z < 1,2 

Dalším modelem, který sleduje riziko bankrotu společnosti je Tafflerův model.  

 

• Tafflerův model 

Tento model byl vyvinut profesorem Tafflerem v roce 1997. Vzorec pro výpočet 

konečné hodnoty ukazatele má následující podobu: 

ZT = 0,53 * EBT / KD + 0,13 * OA / CZ + 0,18 * KD / CA + 0,16 * T/CA 

Kde:  EBT  zisk před zdaněním 

 KD   krátkodobé dluhy 

  váha 

A ukazatel rentability aktiv 3,3 

B obrat aktiv 1,0 

C tržní hodnota jmění / účetní hodnota závazků 0,6 

D rezervní kapitál 1,4 

E podíl pracovního kapitálu na aktivech celkem 1,2 
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 OA  oběžná aktiva 

 CZ  cizí zdroje 

 CA   celková aktiva 

 FM   finanční majetek 

 PN  provozní náklady 

 

Hodnocení Tafflerova modelu: 

• pokud je výsledek nižší než 0,2, znamená to velkou pravděpodobnost bankrotu 

• pokud je výsledek větší než 0,3, znamená to malou pravděpodobnost bankrotu 

[4] 

 

2.4 Zajišťovací nástroje při financování prodeje 
 

Jedním ze základních předpokladů minimalizace platebního rizika je 

především kvalifikovaně vypracovaná obchodní smlouva a vhodně zvolné platební 

podmínky. Tyto podmínky zásadně ovlivňují odběratele při jeho rozhodování, zda si 

zboží zakoupí. Na druhé straně jsou pro dodavatele také nástrojem minimalizace 

platebního rizika v případě poskytnutí dodavatelského úvěru. Platební podmínky 

stanoví, jakým způsobem a v jaké lhůtě má být zaplacenou, jakou měnou, případně i 

úročení. Můžeme říci, že jsou výsledkem jednání mezi obchodními partnery, kteří 

sledují rozdílné cíle. Prodávající chce dosáhnout, co možná nejkratší doby splatnosti 

peněžních prostředků za dodané zboží, kupující se naopak většinou snaží platbu 

oddálit. 

Jak již bylo zmíněno, prodávající se snaží minimalizovat riziko nezaplacení, 

protože s výrobou a dodáním zboží mu samozřejmě vznikly náklady, které potřebuje 

uhradit a nezaplacení mu může způsobit často značné problémy. Prodávající má 

samozřejmě možnost riziko cíleně minimalizovat a to hned několika způsoby: 

• Platba formou směnky nebo šeku 

• Využití nástrojů dokumentárního platebního styku 

• Bankovní záruka 
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• Stanovení limitů 

• Využití úvěrových pojišťoven 

• Platba formou hladkého platu 

• Zálohová platba 

• Zástavní právo 

• Ručení 

• Smluvní pokuta 

• Zjišťovací převod práva 

Já blíže rozeberu pouze nástroje, kterými se budu zabývat v praktické části. 

Směnka 

 

Směnka je převoditelný cenný papír, z něhož vyplývá bezpodmínečný 

dlužnický závazek. Směnka poskytuje jejímu majiteli právo požadovat ve stanovenou 

dobu zaplacení peněžní částky uvedené na směnce.  

Soudní vymáhání směnečného dluhu je mnohem rychlejší než vymáhání 

jiných pohledávek.  

Při vývozu slouží jako instrument ke krytí poskytnutého obchodního úvěru 

směnečnému dlužníkovi, který se jejím podpisem zaváže k úhradě předem stanovené 

částky. 

Při vnitrostátním styku se používá k zajištění obchodních úvěrů, které jsou 

běžně obtížně vymahatelné. 

U směnek je typické, že směnečný dlužní nemusí plnit svůj závazek ze 

směnky z vlastní iniciativy, ale až když mu je směnka předložena. Předložit ji smí 

pouze řádný majitel směnky a musí být dodržena směnečná lhůta. Byla – li směnka 

řádně předložena, je dlužník povinen vyplatit částku uvedenou na směnce. Částka 

může být vyplacena jak v hotovosti, tak bezhotovostně. Průběh směnky cizí avalem je 

uveden na obrázku č. 2.2. 
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Obrázek č. 2.2: Průběh směnky cizí s avalem [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 
1a dodání zboží 
1b vystavení směnky 
1c aval směnky bankou směnečníka (zajištění) 
1d akcept směnky směnečníkem 
2a žádost o inkaso směnky 
2b předložení směnky k proplacení 
3a prozkoumání oprávněnosti inkasa směnky a zatížení účtu směnečníka 
3b poukázání platby ve prospěch příjemce platby 
3c připsání platby ve prospěch účtu příjemce 

 

 

Šek 

 

Šek je cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz výstavce šeku 

bance, aby vyplatila částku uvedenou na šeku na vrub účtu držiteli šeku. Jeho 

vyplněním je možno přímo zaplatit osobě uvedené na šeku, nebo jej použít k výběru 

hotovosti. Šek je splatný na viděnou a jeho doba splatnosti se určuje podle místa 

vystavení a placení. Podle toho, kdo šek vystavil, rozlišujeme šeky na bankovní a 

soukromé. Bankovní šeky jsou vystavené peněžním ústavem na požádání svého 

klienta a jsou považovány za velmi kvalitní, protože vystavující banka ručí za jejich 

proplacení. Soukromé šeky jsou vystaveny fyzickou nebo právnickou osobou na 

banku (šekovníka), u které mají otevřený účet, na šekovém formuláři z šekové knížky. 

Banka u tohoto typu šeků neručí za jejich proplacení a v případě vystavení nekrytého 

šeku jej neproplácí. [5] 

 Průběh využití cestovního šeku můžeme vidět na obr. č. 2.3. 

 

Věřitel 
remitent 

Směnečník 
akceptant 

Banka 
příjemce 

Výstavce 
trasant 

Banka 
avalista 

1a 

1d 

3c 2a 3a 1c 

1b 

3b 

2b 
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Obrázek č. 2.3: Průběh využití cestovního šeku, Zdroj: [8] 

 

  

 2b   

 

 

  
1 převzetí šeku do konsignace 
2a prodej cestovního šeku klientovi 
2b zaplacení šeku hotově (převodem z účtu) bance, včetně provize 
2 převod částky odpovídající sumě prodaných šeků 
4a předložení šeku k proplacení 
4b proplacení šeku 
5a předložení šeku k proplacení emitující instituci 
5b proplacení šeku 

 

 

Dokumentární akreditiv 

 

Obchodní zákoník jej definuje takto: „Smlouvou o otevření akreditivu se 

zavazuje banka příkazci, že na základě jeho žádosti poskytne určité (oprávněné) osobě 

na účet příkazce plnění, jestliže oprávněný splní do určité doby stanovené podmínky, 

a příkazce se zavazuje zaplatit bance úplatu.“ 

 Kupující získává dokumenty, opravňující ho k převzetí zboží, až po zaplacení 

sumy stanovené akreditivem. Kupující může tímto způsobem minimalizovat riziko 

z nekompletnosti nebo nedodržení kvality zboží tím, že v žádosti o otevření akreditivu 

bude požadovat předložení dokumentů, které osvědčují kompletnosti dodávky, 

kvalitu, pojištění aj. 

 Prodávající získává záruku dvou bank, že mu bude zaplaceno, čímž má 

nejvyšší míru zajištění v případě, že splní akreditivní podmínky. [3]  

2a 

1 3 

5a 

5b 

4a 4b 

Emitent šeku 

Banka prodávající 
šek 

Klient kupující šek 

Banka proplácející 
šek 
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Dokumentární akreditiv patří mezi nejdůležitější zajišťovací a platební 

instrumenty v zahraničním obchodě. Je to bankovní služba, která se používá 

k minimalizaci rizik, které vznikají v mezinárodním obchodě. Použití dokumentárního 

akreditivu je znázorněno na obrázku č. 2.4. 

Obrázek č. 2.4: Použití dokumentárního akreditivu, Zdroj: [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. – průběh otevření akreditivu 

b. – průběh použití akreditivu 

 

Dokumentární inkaso 

 

 Dokumentární inkaso je bezzávazkový platební instrument, který je z hlediska 

banky zprostředkovatelskou činností pouze na základě žádosti klienta. Vyjadřuje 

závazek odběratele na rozdíl od dokumentárního akreditivu, který vyjadřuje závazek 

banky. Banka nepřebírá záruku, že bude provedeno plnění, pouze zaručuje správné 

provedení inkasní úkonů v souladu s dohodnutými podmínkami. [8]  

 V případě dokumentárního inkasa dává kupující souhlas s platbou po kontrole 

dokumentů, deklarujících dodávku zboží, její kvalitu, kompletnosti apod. [5] 

Kupující 
(příkazce) 

Banka avizující 
nebo 

potvrzující 

Banka 
otevírající 
akreditiv 

Prodávající 
(beneficient) 

1a. kupní 
smlouva 

1b. přeprava 
zboží (po 
předložení 
dokumentů) 

2a. žádost o 
otevření 
akreditivu 
6b. zatížení účtu 
kupujícího 

3a. oznámení o 
otevření 
akreditivu 
7b. předání 
dokumentů 

4a. otevření akreditivu 
ve prospěch 
prodávajícího 
4b. platba, resp. Jiné 
krytí 

3b. předání 
dokumentů 

5a. avízo nebo 
potvrzení akreditivu 
5b. platba nebo 
akcept směnky 

2b. předání 
dokumentů 
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Dokumentární inkaso je velmi používaným platebním instrumentem, avšak ve 

srovnání s dokumentárním akreditivem je pro prodávajícího méně jistým způsobem 

placení, ale zase je jistější než hladká platba. Doporučuje se využívat v případě, 

kdy riziko platební neschopnosti je relativně nízké. 

Výhodou je vyřešení požadavku dodavatele (platba ihned) a požadavku 

odběratele (platba s odloženou splatností).[8] Použití dokumentárního inkasa je 

znázorněno na obrázku č. 2.5. 

 Obrázek č. 2.5: Použití dokumentárního inkasa, Zdroj: [8] 

 

 

 

 

 

 
 

Bankovní záruka 

 

 Obchodní zákoník definuje bankovní záruku jako: „Bankovní záruka vzniká 

písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité 

peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže dlužník nesplní určitý závazek 

nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině.“ 

 Banky vystavující záruky si prověřují schopnost klienta dostát svým závazků a 

dle toho stanoví výši, do které jsou ochotny za něj ručit. Často požadují od klienta 

ručení bance vázáním určitého objemu finančních prostředků ve prospěch banky. Za 

tuto službu si účtují poplatek. [3] 

 Záruka, kterou vystavila banka (jménem dodavatele) ve prospěch odběratele 

nutí dodavatele, aby splnil své závazky, které jsou uvedené v kontraktu. V případě 

Prodávající 

Inkasní banka Banka prodávajícího 

Kupující 

3. žádost o 
provedení inkasa a 
předání sjednaných 
dokumentů 

1. Kupní smlouva 

5. platba nebo 
akcept směnky 

6. předání 
dokumentů proti 
zaplacení 

4. příkaz k inkasu a 
předání dokumentů 

7. převod plnění (po 
srážce výloh) 

8. převod plnění 
ve prospěch 
prodávajícího (po 
srážce výloh) 

2. Dodávka zboží – předání 
zboží k přepravě, kupujícímu 
bude předáno až po předložní 
dokumentů 
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nesplnění těchto závazků se ručitel zavazuje odběrateli zaplatit finanční náhradu, 

která může být až do výše 100% hodnoty kontraktu. 

 Záruka vystavená jménem odběratele ve prospěch dodavatele, zajišťuje 

dodavateli, že odběratel dodrží platební podmínky uvedené v kontraktu. Průběh 

potvrzení bankovní záruky je znázorněno na obrázku č. 2.6. 

Obrázek č. 2.6: Průběh potvrzení bankovní záruky, Zdroj: [8] 

 

 

 

 

 
1a vznik zajišťovacího závazku 
1b příkaz k vystavení záruky mandátní smlouvy a zaplacení záruční provize 
1c příkaz k avizování/potvrzení záruky ve prospěch beneficienta 
1d avizování/potvrzení záruky 
 

Stanovení limitů 

 

 Limit je hranicí maximálně možného objemu úvěru, který bude poskytnut 

určitému zákazníkovi.  

 V případě, že je schválen dodavatelský úvěr, je třeba určit jeho výši. Smyslem 

stanovení limitu je stanovení určité úrovně, která je z obchodního hlediska 

opodstatněná. Zohlednění objektivního rizika zákazníka má zde menší význam. 

Hlavním důvodem je, že k objektivnímu posouzení celkového rizika zákazníka 

nebývá dostatek spolehlivých informací. Na stanovení výše úvěrového limitu 

neexistuje standardní postup, vždy půjde o kombinaci výpočtu z dostupných 

informací a úsudku. [3]  

 

 

 

Příkazce 

Banka 
zahraniční 

Banka 
vystavující 

Příjemce 
1a 

1b 

1c 

1d 
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Pojištění obchodních úvěrů 

 

Pojištění umožňuje přenést platební riziko z prodávajícího na pojišťovnu. 

Smyslem je především ochrana před neuhrazením závazku kupujícím. 

Služby úvěrových pojišťoven: 

• Prevence před vznikem platební neschopnosti nebo platební nevůle 

odběratele. Pojišťovna nabízí informace o bonitě potenciálních či existujících 

odběratelů. 

• Monitorování existujících odběratelů 

• Odškodnění v případě neplacení 

• Vymáhání pohledávek ze strany pojišťovny 

Hladká platba 

 

Jedná se o bezhotovostní způsob úhrady. Není závazkem banky ani nemá 

vazbu na předkládání dokumentů jako je to u dokumentárních platebních styků.  

Banka provede platbu na základě platebního příkazu k úhradě svého zákazníka 

ve prospěch účtu příjemce. 

Zálohová platba 

 

 Zálohová platba je také jedním ze způsobů zajištění pohledávek.  

Výhodou pro dodavatele je, že dostane část peněz ještě před odesláním zboží, 

čímž se mu minimalizuje ztráta v případě, že odběratel nebude později schopen svůj 

závazek uhradit. 

Provádí se tak, že kupující zaplatí část z celkové peněžní částky předem na 

účet prodávajícího. Prodávajícímu vzniká po přijetí platby závazek vůči kupujícímu. 

[8] 
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3 Charakteristika společnosti 
 

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. byla založena 31. 12. 1951. Jako 

akciová společnost se do obchodního rejstříku zapsala dne 22. 1. 1992. Dnes je 

největší hutní firmou v České republice a patří do největší světové ocelářské skupiny 

ArcelorMittal. Roční kapacita výroby společnosti jsou 3 milióny tun oceli, exportuje 

zhruba 50 % produkce do více než 80 zemí celého světa. Zaměstnává 4 tisíce lidí, 

dohromady s dceřinými společnostmi jich je více než 8300. Stoprocentním vlastníkem 

je ArcelorMittal Holdings AG. [12]  

 

Dceřiné společnosti  
 

ArcelorMittal Frýdek-Místek a.s. 

ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s. – zabývá se výrobou a prodejem 

podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů a trubek a tenkostěnných 

otevřených profilů 

ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s. – je 100% dceřinou společností 

ArcelorMittal Ostrava a.s. a je výrobcem bezešvých a spirálově svařovaných trubek a 

trubkových výrobků. 

Společnost ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic s.r.o. je 100% 

dceřinou společností ArcelorMittal Ostrava a.s. a zajišťuje činnosti související  

s výrobou dlouhých a plochých výrobků za studena. 

Společnost ArcelorMittal Energy Ostrava s.r.o. je 100% dceřinou společností 

ArcelorMittal Ostrava a.s. a je výrobcem energetických médií.  

Společnost ArcelorMittal Engineering Products Ostrava s.r.o. je 100% dceřinou 

společností ArcelorMittal Ostrava a.s. a je výrobcem strojírenských výrobků a 

odlitků.  

 

Historie společnosti 
 

Společnost začala vznikat již v roce 1942 v Ostravě – Kunčicích, tehdy ještě 

jako Vítkovické železárny. Dne 31. prosince 1951 pak byla sepsána zakládací listina 
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Nové Huti Klementa Gottwalda (NHKG), národní podnik. Den na to byla slavnostně 

zapálena první vysoká pec, ze které začátkem března 1952 poprvé vyteklo surové 

železo. Areál hutí se v průběhu šedesáti let rozrostl až na několik set hektarů. 

Výstavba společnosti vznikala v několika etapách. 

Roku 1989 se z NHKG Nová Huť, státní podnik. Další zlom nastal v roce 

2003, když si Novou Huť koupil Lakshmi Mittal a v dubnu vznikla ISPAT Nová Huť, 

a.s. Název společnosti se opět změnil v roce 2004 a to na Mittal Steel Ostrava, a 

zároveň se z některých závodů staly dceřiné společnosti. Roku 2006 oznámila světová 

dvojka Arcelor sloučení s Mittal Steel a vznikla tak největší ocelářská společnost na 

světě ArcelorMittal Ostrava. V příloze č. 3 je ilustračně uvedeno spojení Arceloru a 

Mittalu v roce 2006. 

Závody  
 

V současné době má společnost tyto závody: koksovna, vysoké pece, ocelárna, 

válcovny, údržba a doprava. [13]  

 

Současnost  

Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik, který  

se podílí z cca 8% na celosvětové produkci oceli. Produkce společnosti je tvořena 

výrobou koksu a koksochemických výrobků, surového železa, plynule litých předlitků 

a dlouhých a plochých výrobků.  

Hospodářský výsledek 

Společnost vytvořila v roce 2011 zisk před zdaněním ve výši 735 mil. Kč. 

Celkový výsledek hospodaření společnosti za účetní období představuje zisk ve výši 

671 mil. Kč. Za sledované období byl vytvořen provozní hospodářský výsledek – 

ztráta ve výši 848 mil. Kč a finanční hospodářský výsledek – zisk ve výši 1583 mil. 

Kč. Celkové tržby společnosti za prodej vlastních výrobků a služeb činily 34 417 mil. 

Kč a přidaná hodnota 3 458 mil. Kč. K 31. 12. 2011 vykazovala společnost dle 

finančních výkazů aktiva celkem ve výši 62 925 mil. Kč. Hodnota vlastního kapitálu 

činila 53 319 mil. Kč a společnost neevidovala žádné bankovní úvěry. 
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Výroba 

V roce 2011 společnost vyrobila 1 144 572 t dlouhých výrobků (hrubá trať, 

drátová trať a strojírenské výrobky) a 519 829 t plochých výrobků (Steckel Mill). 

Produkce mokrého koksu činila 1 171 316 t, surového železa 2 108 020 t a 1 947 140 

t tekuté oceli. 

Zaměstnanci 

Počet zaměstnanců k 31. 12. 2011 činil 4 743 osob. Průměrný počet 

zaměstnanců za období leden – prosinec 2011 byl 4 777 osob.  

V příloze č. 4 je uvedeno organizační schéma společnosti. 

Investice 

V roce 2011 byly realizovány investice ve výši 1 552 mil. Korun. Z toho 1 056 

mil. Kč do zlepšení životního prostředí, 209 mil. Kč do obnovy zařízení a 75 mil. Kč 

představovaly investice do zvýšení bezpečnosti. 

Export 

 Společnost exportuje zhruba 50 % produkce do více než 80 zemí celého světa. 

V příloze č. 5 je uvedena pozice ArcelorMittal na celosvětovém trhu s ocelí a 

odhadovaný tržní podíl dle jednotlivých regionů světa.  

Konkurence 
 
 V ČR 

 

V ČR jsou pouze dvě společnosti s úplným hutním cyklem, tj. od výroby 

železa přes výrobu oceli až po výrobu ocelových polotovarů a především válcovaných 

výrobků. Těmito společnostmi jsou Třinecké železárny a ArcelorMittal Ostrava a.s. 
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• Třinecké železárny 

Třinecké železárny se zabývají výrobou dlouhých ocelových válcovaných 

výrobků. Byly založeny již v roce 1839. V současné době se na výrobě oceli v ČR  

se podílejí téměř polovinou.  

V roce 2011 vyrobila společnost 2029kt surového železa a 2480kt surové oceli. [16]  

• Evraz Vítkovice Steel 

Mezi další výrobce oceli v ČR patří Evraz Vítkovice Steel. EVRAZ 

VÍTKOVICE STEEL, a.s., patří mezi přední evropské výrobce válcovaných výrobků 

z oceli. Surové železo na výrobu oceli nakupuje především od ArcelorMittal Ostrava 

a.s. Roční výroba oceli činí cca 950kt/rok. [17]  

 

Ve světě 
 

Žebříček pěti největších producentů oceli dle World Steel Association 2011 je 

uveden v tabulce č.3.1: Pět největších producentů oceli: 

 

Tabulka č. 3.1: Pět největších producentů oceli, Zdroj: [18] 

Pořadí Společnost Mil.t/rok 

1 ArcelorMittal  97,2 

2 Hebei Group (1) 44,4 

3 Baosteel Group 43,3 

4 POSCO 39,1 

5 Wuhan Group 37,7 

 

Hebei Group je největším výrobcem oceli v Číně a druhým největším na světě. Mezi 

hlavní produkty patří plechy válcované za studena, svařované ocelové trubky, 
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mechanické a elektrické produkty, domácí spotřebiče, automobilový a lehký průmysl, 

elektronické přístroje, ad. [19]  

Baosteel Group vyrábí kvalitní ocel s vysokou přidanou hodnotou, který nabízí tři 

hlavní řady produktů, tj., uhlíkové oceli, nerezové oceli a speciální oceli. [20]  
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4 Praktická část 
 

V praktické části jsem se nejdříve zaměřila na popis současného stavu řízení 

pohledávek ve společnosti a na popis modelu, který slouží k určení důvěryhodnosti a 

stanovení kreditního limitu pro odběratele. 

V další části jsem se pak blíže zabývala zmiňovaným modelem, u nějž jsem 

navrhovala změny k jeho zefektivnění, které jsem následně do modelu aplikovala.  

 

3.1 Popis současného stavu řízení pohledávek v ArcelorMittal 
Ostrava a.s. 

 

Podmínky týkající se uzavírání smluv a zásady řízení rizika pohledávek jsou ve 

společnosti upraveny ve dvou interních směrnicích a to: 

• Platební podmínky při uzavírání obchodních smluv 

• Zásady řízení rizika pohledávek 

 

4.1.1 Platební podmínky při uzavírání obchodních smluv 
 

Tato směrnice stanovuje odpovědnost za zajištění platebních vztahů a 

vhodných platebních podmínek při sjednávání obchodních smluv a zároveň stanovuje 

obecné zásady pro sjednávání platebních podmínek, používání směnek a šeků, placení 

zprostředkovatelských provizí, obstarávání bankovních záruk a získávání informací o 

kupujících a prodávajících. 

Obsahem této směrnice jsou: 

a) Platební podmínky při uzavírání obchodních smluv na straně prodeje - v této 

části jsou upraveny zásady týkající se prodeje: 

• Povinnost řídit se zásadami pro řízení rizika pohledávek  

• Podmínky užívání hladké platby 

• Jištění kreditního limitu: 
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- Pojistným limitem 

- Zálohovou platbou 

- Zárukou banky kupujícího 

- Dokumentárním akreditivem 

- Interním kreditním limitem 

- Kombinací uvedených forem 

• Doba splatnosti odběratelské faktury 

• Rozložení bankovních poplatků 

Dále jsou zde upraveny zásady pro používání směnek a šeků na straně prodeje, 

zásady při placení zprostředkovatelských provizí a bankovní poplatky. 

b) Platební podmínky při uzavírání obchodních smluv na straně nákupu – zde 

jsou podrobně upraveny zásady týkající se nákupu, mezi něž patří: 

• Bankovní instrumenty při sjednávání platebních podmínek: 

- Hladká platba 

- Zálohová platba (zajištěná platební zárukou) 

- Dokumentární inkaso 

- Dokumentární akreditiv 

• Preference nákupu týkající se doby splatnosti 

 

4.1.2 Zásady řízení rizika pohledávek v ArcelorMittal Ostrava a.s. 
 

Řízení rizika pohledávek je ve společnosti zajišťováno na základě vnitřní 

směrnice, která stanovuje zásady zejména za účelem minimalizace rizika vzniku 
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pohledávek po lhůtě splatnosti a postupy pro vymáhání pohledávek a zajištění inkasa 

vzniklých pohledávek. 

Prodej výrobků se ve společnosti uskutečňuje dvěma způsoby a to buď jako 

přímý prodej konečnému zákazníkovi nebo prostřednictvím distribučních oddělení 

společnosti.  

Přímý prodej konečnému zákazníkovi 

Jednou z hlavních podmínek pro účelné vymáhání pohledávek je řádné 

uzavření platné smlouvy podle Obchodního zákoníku, případně Občanského 

zákoníku. 

Prodej prostřednictvím distribučních společností 

 Distribuce některých výrobků probíhá prostřednictvím distribučních 

společností, čímž se snižuje riziko špatných pohledávek, zlepšuje se zákaznický servis 

a je vynakládána větší soustředěnost na kvalitu výroby. 

Kreditní management 

Kreditní management se snaží pomocí preventivních opatření minimalizovat 

možnost vzniku rizikových pohledávek a pohledávek po lhůtě splatnosti. V případě 

vzniku takových pohledávek specifikuje nástroje k jejich účelnému vymáhání.  

Zajištění obchodních pohledávek se provádí pomocí: 

• Kreditní limit – stanovený pro kupujícího pojišťovací společností 

na základě pojistné smlouvy 

• Bankovní záruka nebo STAND BY akreditiv – otevřené kupujícím 

ve prospěch prodávajícího 

• Neodvolatelný dokumentární akreditiv 

• Zálohová platba  

• Kombinace výše uvedených forem 

 



 34 

Forma zajištění pohledávky musí být stanovena dříve, než je obchodní vztah 

uzavřen a všechny potřebné dokumenty musí být před uskutečněním prodeje 

doručeny příslušnému útvaru, který následně vkládá údaje do systému společnosti. 

Vymáhání pohledávek 

Stáří pohledávek je automaticky kontrolováno interním systémem, který 

v případě pohledávek více než 60 dnů po lhůtě splatnosti, blokuje další dodávky.  

Po lhůtě splatnosti dostává dlužník upomínky, které jsou automaticky 

generovány systémem.  

a) Mimosoudní vymáhání pohledávek - je zahájeno na základě rozhodnutí 

příslušného výboru. Po rozhodnutí je v co nejkratším termínu kontaktován 

dlužník, se kterým je sjednána osobní schůzka za účelem sepsání uznání 

závazku a návrhu splátkového kalendáře, případně jiné formy úhrady 

pohledávek.  

Splátkový kalendář musí být schválen příslušným útvarem společnosti dle 

jejích interních směrnic. Splácení pohledávek je povinen sledovat 

zaměstnanec společnosti a v případě porušení je jeho povinností co 

nejefektivněji a s využitím všech dostupných forem zvyšovat tlak na 

dlužníka v rámci platných právních předpisů. 

b) Soudní vymáhání pohledávek - v případě, že je pohledávka více než 60 

dnů po lhůtě splatnosti, je oprávněný zaměstnanec společnosti povinen 

nahlásit to pojišťovací společnosti a zároveň předat veškeré relevantní 

podklady útvaru zabývajícímu se právními záležitostmi.  

c) Vymáhání pohledávek za fyzickými osobami – pohledávky za služby 

apod. jsou pravidelně sledovány a týdně jsou na příslušný útvar zasílány 

přehledy dlužníků s pohledávkami nad 30 dnů po jejich splatnosti.  

d) Insolvenční řízení – příslušný útvar společnosti zpracovává veškeré 

soupisy pohledávek za dlužníky, na jejichž majetek bylo vyhlášeno 

insolvenční řízení, a to tak, aby bylo zajištěno včasné podání přihlášky. 
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e) Tvorba opravných položek – v případě, že neexistuje skutečná garance 

úhrady pro nedobytné pohledávky, doporučuje se tvorba účetních 

opravných položek za všechny tyto pohledávky starší než 180 dnů. 

f) Vymáhání pohledávek z pracovněprávních vztahů – při skončení 

pracovního poměru je nutno zajistit vypořádání pohledávek za 

zaměstnancem. 

g) Vymáhání pohledávek z občanskoprávních vztahů – v tomto ohledu 

upravuje směrnice zásady pro vymáhání pohledávek za nájemné 

z ubytoven či bytů. 

 

Postoupení pohledávek 

Společnost jako postupitel - Smlouvu o postoupení pohledávky na jinou osobu, lze 

uzavřít pouze v případě, že: 

a) na vymáhání pohledávky byly vynaloženy náklady, které by nejspíš byly větší 

než rozdíl mezi hodnotou pohledávky a částkou získanou z postoupení, nebo; 

b) přes všechny dosud učiněné kroky nebyla pohledávka uhrazena a není 

předpoklad k uhrazení její přiměřené výše a zároveň by částka z postoupení 

pohledávky byla dostatečně vysoká; 

c) při uzavření aktivní smlouvy a během jejího plnění jsou dodrženy všechny 

obecně závazné právní předpisy a všechny příslušné interní předpisy. 

Společnost jako postupník – Smlouvu o nabytí pohledávky postoupením od jiné 

osoby, lze uzavřít pouze v případě, že: 

a) je smlouva výhodná z hlediska výsledku hospodaření nebo daňové povinnosti; 

b) existuje určitá pravděpodobnost vymožení pohledávky nebo možnost jejího 

dalšího výhodného postoupení; 
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c) při uzavření pasivní smlouvy a během jejího plnění jsou dodrženy všechny 

obecně závazné předpisy a všechny příslušné interní předpisy. 

Vyhodnocování kreditního rizika 

K vyhodnocování kreditního rizika využívá společnost finanční model. 

Bližšímu popisu finančního modelu se budu věnovat v další kapitole. 

 

4.1.3 Zhodnocení stávajících zásad řízení rizika pohledávek 
  

Společnost má detailně propracované zásady pro řízení pohledávek. Pro 

zajištění pohledávek používá vhodné zajišťovací nástroje, kterými co možná nejvíce 

snižuje kreditní rizika. 

4.2 Vyhodnocování kreditního rizika formou modelu  - popis 
 

Na základě kreditního modelu je posuzována platební schopnost zákazníka. Model 

je vytvořen jako soubor v programu Excel, který obsahuje několik listů s výpočty: 

• Sales (Prodej, odbyt) 

• Receivables (Pohledávky) 

• Supplies (Dodávky) 

• Input area (Vstupní oblast) 

• Credit limits (Kreditní limit, úvěrový limit) 

• Chart – ENG (Výstup + graf v anglickém jazyce) 

• Chart – CZ (Výstup + graf v českém jazyce) 

• Price index (Cenový index) 

 

Sales 

Na prvním listu „Sales“ se zadává objem fakturace za uplynulých 12 měsíců 

zvlášť za každého zákazníka, což můžeme vidět na obrázku č. 4.1 ve sloupcích F – Q, 

které odpovídají jednotlivým měsícům ve sledovaném období. 
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Obrázek č. 4.1: Sales 1, Zdroj: finanční model společnosti 

 

 

Ve sloupcích A – D jsou identifikační údaje zákazníka. Sloupec Total 12M (R) 

udává celkový odbyt zákazníka za uplynulých dvanáct měsíců. 

 

Obrázek č. 4.2: Sales 2, Zdroj: finanční model společnosti 

 

 

Average monthly (S) je průměrnou hodnotou odbytu vypočítanou opět za 

posledních 12 měsíců. Maximum monthly (T) je maximální hodnotou odbytu a 

sloupec Last 4 month total (U) je součtem hodnot odbytu za poslední 4 měsíce 

sledovaného období. Tabulku můžeme vidět na obrázku č. 4.2. 

Receivables 

Na list “Receivables”, který můžeme vidět na obrázku č. 4.3, se zadávají 

hodnoty pohledávek k poslednímu dni v každém měsíci za uplynulých 12 měsíců.  
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Obrázek č. 4.3: Receivables, Zdroj: finanční model společnosti 

 

Sloupce A – D opět obsahují identifikační údaje zákazníka, F – Q hodnoty 

pohledávek k poslednímu dni, zvlášť za každý měsíc. Ve sloupci Average mothly (R) 

a 12M average (T) můžeme vidět průměrnou hodnotu pohledávek, ve sloupci 

Maximum monthly (S) maximální hodnotu pohledávek za uplynulých 12 měsíců.  

 

Supplies 

 Třetí list “Supplies” se používá pouze v případě, když zákazník je zároveň i 

dodavatelem společnosti. V tomto případě se zde zachycuje objem přijatých dodávek 

za posledních 12 měsíců. List “Supplies” je znázorněn na obrázku č. 4.4. 

 

Obrázek č. 4.4: Supplies, Zdroj: finanční model společnosti 

 

 

Sloupce A – Q jsou totožné s předchozíma dvěma listy s tím rozdílem, že zde 

zachycujeme objem přijatých dodávek. Ve sloupci Total (R) je celková hodnota 

objemu přijatých dodávek za uplynulých 12 měsíců. Average 3 months (S) je 

průměrnou hodnotou objemu za poslední 3 měsíce sledovaného období a ve sloupci 
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Maximum monthly (T) je maximální hodnota objemu dovávky za posledních 12 

měsíců. 

 

Input area 

Na obrázku č. 4.5 můžeme vidět list “Input area”, kde se uvádí splatnost 

poskytovaná zákazníkům ve dnech, přičemž, sloupce A – C opět obsahují identifikaci 

zákazníka. 

Obrázek č. 4.5: Input area 1, Zdroj: finanční model společnosti 

 

 

 Sale of last year (J) je výslednou hodnotou, která udává počet dní v uplynulém 

roce, v nichž se uskutečňoval prodej danému zákazníkovi. 

 

Obrázek č. 4.6: Input area 2, Zdroj: finanční model společnosti 
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Ve sloupci Payment history (N) vidíme platební historii daného zákazníka. 

Zákazník je v tomto sloupci hodnocen na základě rozdílu Average debtors days for 

the last 6 months (K) a The past Credit terms (L). Pokud je výsledná hodnota: 

≤ 10 je zákazníkova platební historie hodnocena jako dobrá a ve sloupci se objevuje 

Good, 

≤ 20 je zákazníkova platební historie hodnocena jako průměrná a ve sloupci  

se objevuje Moderate, 

v případě jiného výsledku, je zákazníkova platební historie hodnoce jako špatná a ve 

sloupci se objevuje Bad. 

 

Credit limits 

List Credit limits můžeme vidět na obrázcích č. 4.7, č. 4.8 a č. 4.9. 

 

 

Obrázek č. 4.7: Credit limits – The base credit limit calculation, Zdroj: finanční 

model společnosti 

 

 

Jako u všech předchozích listů i zde slouží sloupce A – C pro identifikaci 

zákazníka.  
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Obrázek č. 4.8: Credit limits - Company adjustments to base limit, Zdroj: 

finanční model společnosti 

 

 

A. Credibility of the customer (Důvěryhodnost zákazníka) 

Výsledná hodnota Adjustment to the base limit % (I) je hodnota přiřazená dle sloupce 

Credibility of the customer (H), pokud: 

H = High, potom je sloupci I přiřazena hodnota 15%, 

H = Mid, potom je sloupci I přiřazena hodnota 0%, 

v jiném případě je sloupci I přiřazena hodnota – 25%. 

Hodnota Adjustment to the base limit CZK (J) je získána vynásobením Adjustment to 

the base limit % (I) sloupcem  The base credit limit (G). 

 

B. Payment history (Platební historie) 

Výsledná hodnota sloupce Adjustment to the base limit (L) je hodnota přiřazená na 

základě výsledků ze sloupce K tak, že pokud: 

K = Good, potom je sloupci L přiřazena hodnota 15%,  

K = Good, potom je sloupci L přiřazena hodnota 0%,  

v jiném případě je sloupci L přiřazena hodnota – 15 %. 
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C. Mutual balance (Vzájemná bilance) 

Total company specific adjustment (Q) je minimální hodnotou hledanou mezi součtem 

sloupců J, M, P a mezi sloupcem G násobeným hodnotou 0,4.  

 

Obrázek č. 4.9: Credit limits, Zdroj: finanční model společnosti 

 

 

Insurance limit (S) – zde se uvádí pojistný limit schválený pojišťovnou. 

Final credit limit (U) je součtem hodnot sloupců Credit limit (R) a Security adjusted 

(T). 

Všechny údaje týkající se předchozích listů jsou uváděny v tisících Kč. 

 

Chart CZ 

List Chart CZ a Chart ENG obsahují shodné informace, rozdílem je pouze to, 

že Chart ENG je v anglickém a Chart CZ je v českém jazyce. Výstupy na listu Chart 

CZ, jsou znázorněny na obrázku č. 4.10. 
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Obrázek č. 4.10: Chart CZ 

 

 

Na tomto listě najdeme shrnutí získaných informací o vybraném zákazníkovi a 

zároveň jeho zjištěný interní limit a obrat. 

 

Výpočet kreditního limitu 

 Následující data jsou přehledným souhrnem dat získaných v listu “Credit 

limits”, což můžeme vidět na obrázku č. 4.11. 

 

Obrázek č. 4.11: Chart CZ 2, Zdroj: finanční model společnosti 
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Obrázek č. 4.12: Chart CZ 3, Zdroj: finanční model společnosti 

 

 

Tržby jsou převzaty z listu “Sales” jednotlivě za každý měsíc pro vybraného 

zákazníka. Stejně tak byly převzaty pohledávky z listu “Receivables”. 

Na základě těchto údajů se vytvoří graf, na němž můžeme vidět vývoj 

kreditního limitu zákazníka, tržby a pohledávky (viz obr. č. 4.13). 

 

Obrázek č. 4.13: Chart CZ graf, Zdroj: finanční model společnosti 

 

Price index 

Tento list se již nevyužívá. 
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4.3 Analýza modelu 

 Model zohledňuje všechny možné informace a zkušenosti se zákazníkem 

z minulého obchodního styku, na základě čehož pak vyhodnocuje jeho důvěryhodnost 

a určuje kreditní limit a jeho zajištění. 

 Velkým nedostatkem modelu je to, že se dá využívat pouze u odběratelů, 

s nimiž již dříve společnost obchodovala a to proto, že pracuje výhradně 

s historickými daty z předchozího styku. V případě, že se bude jednat o nového 

odběratele je model nepoužitelný. 

 Výhodou modelu je, že není nijak složitý, proto je schopen s ním pracovat 

prakticky kdokoliv.  

 Model je časově nenáročný, nevyžaduje hodiny zadávání dat, ale stačí 

pouhých pár minut, aby se uživatel získal požadované informace. 

 Další výhodou je, že je univerzální a není jej třeba upravovat pro různé 

odběratele. 

Jak jsem již zmínila výše, model je využitelný pouze u odběratelů, s nimiž již 

společnost obchodovala, proto by bylo vhodné model rozšířit o další analýzy, s jejichž 

pomocí bude možné vyhodnotit i důvěryhodnost nového zákazníka.  

Stávající model také nezahrnuje žádné hodnocení finanční situace firmy, proto 

do něj doporučuji zahrnout analýzy, k jejichž výpočtům se dají použít volně dostupné 

informace o odběrateli. Mezi tyto informace jednoznačně patří rozvaha a výkaz zisku 

a ztráty, které musí každá firma povinně ročně zveřejňovat v rámci účetní závěrky. 

 

4.4 Návrhy na zlepšení a jejich aplikace do stávajícího modelu 
 

Na základě těchto informací doporučuji do modelu zahrnout poměrovou 

analýzu, kde bude mít společnost možnost vidět, jak na tom zákazník je v rámci jeho 

rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity. 
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Vzhledem k tomu, že model je zaměřen na důvěryhodnost bylo by vhodné 

zahrnout do něj i hodnocení bonitní a bankrotní situace podniku. 

Model zaměřený na poměrovou analýzu a hodnocení bonitní a bankrotní 

situace odběratele by měl obsahovat data za několik posledních let, aby bylo možné 

vyhodnotit meziroční změny a celkový trend, kterým se odběratel ubírá.  

V nové části model pracuje s daty z VZZ a rozvahy, které jsou nyní jeho 

součástí. Do těchto dvou listů se zkopírují rozvahy a VZZ za posledních pět let a na 

základě nich je pak vyhodnocena důvěryhodnost odběratele. 

Každý z listů, kterými jsou „Poměrová analýza“, „Bonitní modely“ a 

„Bankrotní modely“ obsahuje částečné hodnocení, které jsem pak zahrnula do 

hodnocení celkového na listě „Output“.  

 Prvním výpočtovým listem je list „Poměrová analýza“ viz obrázek č. 4.16: 

Poměrová analýza. 
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Obrázek č. 4.16: Poměrová analýza, Zdroj: vlastní tvorba 

 

  

Na tomto listě můžeme sledovat vývoj ukazatelů likvidity, zadluženosti, 

aktivity a rentability. V tabulce také můžeme sledovat meziroční změny jednotlivých 

ukazatelů.  

Na konci je celkový ukazatel bilanční analýzy, který zahrnuje hodnoty 

jednotlivých ukazatelů a jeho celkové hodnocení, pro které jsem zvolila škálu 1 – 5  

(1 nejlepší, 5 nejhorší). 
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Na obrázku jsou vidět pouze první tři roky, celý list je uveden v příloze  

č. 6: Poměrová analýza. 

Dalším listem je list „Bankrotní modely“ viz obrázek č. 4.17: Bankrotní modely. 

Obrázek č. 4.17: Bankrotní modely, Zdroj: vlastní tvorba 

 

 

První částí je zde Tafflerův model, druhou pak Altmannův model. Výsledky 

obou modelů jsou opět hodnoceny na škále 1 – 5 (1 nejlepší, 5 nejhorší) a z nich je 

pak v řádku „Hodnocení bankrotu“ vypočten průměr, který se započítává do 

celkového konečného hodnocení. 
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Dalším listem je list s výpočty zaměřenými a bonitu, viz obrázek  

č. 4.18: Hodnocení bonity. 

 

Obrázek č. 4.18: Hodnocení bonity, Zdroj: vlastní tvorba 

 

 

I zde jsou zahrnuty dvě analýzy, tentokrát je to Kralickův Quick test a 

Indikátor bonity. Oba výpočty opět zahrnují hodnocení na škále 1 -5 (1 nejlepší, 5 

nejhorší), z nichž je pak v řádku „Hodnocení bonity“ vypočten průměr. 



 50 

Posledním přidaným listem je list „Output“, který je znázorněn na obrázku  

č. 4.19. 

Obrázek č. 4.19: Output, Zdroj: vlastní tvorba 

 

Na tomto listě je obsažena tabulka s konečnými hodnotami. 

První řádek je „Payment history“ z listu „Input area“. Na obrázku můžeme 

vidět, že společnost s daným odběratelem pracovala naposledy v roce 2008, od té 

doby už ne, proto se v tomto řádku za rok 2009 – 2012 objevuje FALSE.  

Tabulka dále obsahuje výsledné hodnoty z výpočtů bankrotu, bonity a bilance, 

které byly popsány výše. Jednotlivým proměnným byly přiřazeny váhy dle 

následujícího klíče. Nejdůležitější informací pro hodnocení kreditního rizika u 

zákazníků je i v upraveném modelu nadále proměnná získaná analýzou dosud 

proběhlých obchodních styků, z tohoto důvodu byla dané proměnné přiřazena 

nejvyšší váha (hodnota váhy Payment history = 3). Dalším hodnotám byly přiřazeny 

rovnocenné hodnoty vah (bankrot = bonita = bilance =1). Tyto tři ukazatele mají 

stejnou váhu z toho důvodu, že nelze přesně určit jejich vypovídací schopnost. Model 

je však připraven pro doplnění těchto vah, které mohou být určeny na základě dalšího 

výzkumu. Ze všech těchto průběžných hodnocení je pak vypočten celkový průměr, 

který hodnotí důvěryhodnost zákazníka opět na škále 1 -5 (1 nejlepší, 5 nejhorší). 

Aby byl model využitelný i pro nové i stávající zákazníky, je výsledný 

výpočet hodnoty upraven tak, že pokud se v „Payment history“ zobrazuje FALSE, 

nezahrnuje se tento řádek do konečného průměru, který se vypočítává pouze sečtením 

řádků 7 - 9 a dělením třemi. Pokud se v řádku „Payment history“ zobrazuje číslo, 
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započítává se do konečného průměru vypočteného jako součet řádků 6 – 9 a dělením 

tohoto součtu čtyřmi. Celý model je na CD v příloze č. 7. 
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5 Závěr 
 

Ve své diplomové práci jsem se zabývala způsoby zajištění pohledávek ve 

společnosti ArcelorMittal Ostrava, přičemž jsem hlavní pozornost věnovala 

finančnímu modelu používanému k hodnocení důvěryhodnosti odběratelů, který 

společnost při svých obchodních záležitostech využívá.  

Hlavním cílem diplomové práce bylo provést analýzu tohoto modelu, 

navrhnout jeho zefektivnění a následně tyto návrhy do modelu aplikovat. 

V teoretické části jsem rozvedla problematiku analýzy kreditních rizik a účetní 

výkazy, dále pak na finanční analýzu a bonitní a bankrotní modely, které jsem pak 

využila při zefektivnění modelu. 

V praktické části jsem se zabývala stávajícími zásadami řízení kreditních rizik 

ve společnosti a na jejich následné zhodnocení. 

Nejpodstatnější část diplomové práce se týká výše zmíněného finančního 

modelu. Nejdříve jsem se zaměřila na jeho popis a analýzu, přičemž jsem mohla 

zjistit přednosti a nedostatky modelu, na jejichž základě jsem navrhla jeho 

zefektivnění. 

Největším nedostatkem modelu byla nemožnost vyhodnocovat důvěryhodnost 

u nových zákazníků, protože model pracoval výhradně s daty z předchozího 

obchodního styku, které samozřejmě společnost u nových zákazníků nemá.  

Pro odstranění tohoto nedostatku jsem do modelu zakomponovala finanční 

analýzu a bonitní a bankrotní modely, které pracují s daty z účetní závěrky, tudíž by 

se nemělo stát, že se k nim společnost nedostane. Na základě těchto analýz pak model 

vyhodnocuje důvěryhodnost odběratelů. 

Model je řešen tak, že se dá použít jak pro nové, tak i pro stávající zákazníky, 

u nichž vyhodnocení bere v úvahu i výsledky z předchozího modelu založené na 

minulé obchodní spolupráci. 
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Jako další možné zefektivnění modelu vidím propracovanější přiřazení vah dle 

důležitosti jednotlivým výsledným ukazatelům, což by mohlo být obsahem další 

práce. 

Celkově bych práci zhodnotila nejen jako přínos pro společnost, ale zároveň 

jako velký přínos pro mě samotnou, protože jsem díky ní měla možnost nahlédnout do 

kultury a fungování společnosti jako je ArcelorMittal Ostrava a spolupracovat a řešit 

celou diplomovou práci s vedoucím financování, panem Ing. Jiřím Kaiserem, MBA, 

který mi s vypracováním práce velmi pomohl. 
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Příloha č. 1: Rozvaha v plném rozsahu 

Schváleno MF ČR            ROZVAHA           
Rozvaha Úč POD 
1 01 

č.j. 281/71 701/1995  

          
v plném 
rozsahu                   

Účetní jednotka doručí účetní 
závěrku současně s doručením 
daňového přiznání za daň z příjmů  

      k             
Název a sídlo účetní 
jednotky 

          
(v celých 

tisících Kč)               

                          
1x příslušnému finančnímu úřadu  

  
Čís. 
ř.  IKF Rok 

Měs
íc IČO       

  
01 801095       

      
  

        

                          

                              

    
    

označ
.    a 

AKTIVA                                                                                  
b 

řá
d.    
c 

Běžné účetní období Minulé 
úč.obd

obí      
Netto                                

4 

Brutto                            
1 

Korek
ce                                   
2 

Netto                         
3 

  AKTIVA CELKEM     (ř. 02 + 03 + 
28 + 55) 

00
1 0 0 0 0 

A. Pohledávky za upsané vlastní jmění 00
2         

B. Stálá aktiva     (ř. 04 + 12 + 
22) 

00
3 0 0 0 0 

B. I. Nehmotný 
investiční majetek       (ř. 05 až 11) 

00
4 0 0 0 0 

B. I.      
1. 

Zřizovací výdaje 00
5         

2. Nehmotné výsledky výzkumné a obdobné 
činnosti 

00
6         

3. Software 
00
7         

4. Ocenitelná práva 00
8         

5. Jiný nehmotný investiční majetek 00
9         

6. Nedokončené nehmotné investice 01
0         

7. Poskytnuté zálohy na nehmotný  investiční 
majetek 

01
1         

B. II. Hmotný investiční majetek   (ř. 13 až 21) 
01
2 0 0 0 0 

B. II.     
1. Pozemky 

01
3         

2. Budovy, haly a stavby 01
4         

3. Samostatné movité věci a soubory movitých 
věcí 

01
5         

4. Pěstitelské celky trvalých porostů 01
6         

5. Základní stádo a tažná zvířata 
01
7         

6. Jiný hmotný investiční majetek 01
8         



 

7. Nedokončené  hmotné investice 01
9         

8. 
Poskytnuté zálohy na hmotný investiční 
majetek 

02
0         

9. Opravná položka k nabytému majetku 
02
1         

B. III. Finanční investice     (ř. 23 až 27) 
02
2 0 0 0 0 

B. III.    
1. 

Podílové cenné papíry a vklady                                    
v podnicích s rozhodujícím vlivem 

02
3         

2. Podílové cenné papíry a vklady                                        
v podnicích s podstatným vlivem 

02
4         

3. Ostatní investiční cenné papíry a vklady 
02
5         

4. Půjčky podnikům ve skupině 02
6         

5. Jiné finanční investice 
02
7         

označ
.    a 

AKTIVA                                                                                  
b 

řá
d.    
c 

Běžné účetní období Minulé 
úč.obd

obí      
Netto                                

4 

Brutto                            
1 

Korek
ce                              
2 

Netto                         
3 

C. Oběžná aktiva     (ř. 29 + 36 + 
42 + 51) 

02
8 0 0 0 0 

C. I. Zásoby       (ř. 30 až 35) 
02
9 0 0 0 0 

C. I.     
1.  Materiál 03

0         

2. Nedokončená výroba a polotovary 
03
1         

3. Výrobky 03
2         

4. Zvířata 03
3         

5. Zboží 03
4         

6. Poskytnuté zálohy na zásoby 03
5         

C. II. Dlouhodobé pohledávky   (ř. 37 až 41) 
03
6 0 0 0 0 

C. II.    
1. 

Pohledávky z obchodního styku 03
7         

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 03
8         

3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím 
vlivem 

03
9         

4. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 
04
0         

5. Jiné pohledávky 
04
1         

C. III. Krátkodobé pohledávky   (ř. 43 až 50) 
04
2 0 0 0 0 

C. III.   
1. Pohledávky z obchodního styku 

04
3         

2. Pohledávky ke společníkům a sdružení 04
4         

3. Sociální zabezpečení 
04
5         

4. Stát - daňové pohledávky 04
6         

5. Odložená daňová pohledávka 
04
7         

6. 
Pohledávky v podnicích s rozhodujícím 
vlivem 

04
8         



 

7. Pohledávky v podnicích s podstatným vlivem 04
9         

8. Jiné pohledávky 05
0         

C. VI. Finanční majetek     (ř. 52 až 54) 
05
1 0 0 0 0 

C. IV.   
1. Peníze 05

2         

2. Účty v bankách 
05
3         

3. Krátkodobý finanční majetek 05
4         

D. Ostatní aktiva - přechodné účty aktiv                                                                       
(ř. 56 + 60) 

05
5 0 0 0 0 

D. I. Časové rozlišení     (ř. 57 až 59) 
05
6 0 0 0 0 

D. I.     
1. Náklady příštích období 

05
7         

2. Příjmy příštích období 05
8         

3. Kursové rozdíly aktivní 
05
9         

D. II. Dohadné účty aktivní 06
0         

  Kontrolní číslo     (ř. 01 až 60) 
99
9 0 0 0 0 

 

Označ.       
a 

PASIVA                                                                                                                     
b 

řád.       
c 

Stav v běžném 
účet. období                    

5 

Stav v minulém 
účet. období                               

6 

  PASIVA CELKEM       (ř. 62 + 79 + 105) 061 0 0 

A. Vlastní jmění        (ř. 63 + 66 + 71 + 75 + 78) 062 0 0 

A. I.     Základní jmění       (ř. 64 + 65) 063 0 0 

A. I.    1. Základní jmění 064     

2. Vlastní akcie 065     

A. II. Kapitálové fondy       (ř. 67 až 70) 066 0 0 

A. II.   1. Emisní ážio 067     

2. Ostatní kapitálové fondy 068     

3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku 069     

    070     

A. III. Fondy ze zisku       (ř. 72 + 73 + 74) 071 0 0 

A. III.  1. Zákonný rezervní fond 072     

2. Nedělitelný fond 073     

3. Statutární a ostatní fondy 074     

A. IV. Hospodářský výsledek minulých let     (ř. 76 + 77) 075 0 0 

A. IV.  1. Nerozdělený zisk minulých let 076     

2. Neuhrazená ztráta minulých let 077     

A. V. 
Hospodářský výsledek běžného účetního období (+/-)                                               
[ř. 01  (+ 63 + 66 + 71 + 75 + 79 + 105)] 078 0 0 



 

B. Cizí zdroje       (ř. 80 + 84 + 91 + 101) 079 0 0 

B. I. Rezervy         (ř. 81 + 82 + 83) 080 0 0 

B. I.    1. Rezervy zákonné 081     

2. Rezerva na kursové ztráty 082     

3. Ostatní rezervy 083     

B. II. Dlouhodobé závazky       (ř. 85 až 90) 084 0 0 

B. II.   1. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 085     

2. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 086     

3. Dlouhodobé přijaté zálohy 087     

4. Emitované dluhopisy 088     

5. Dlouhodobé směnky k úhradě 089     

6. Jiné dlouhodobé závazky 090     

 

Označ.       
a 

PASIVA                                                                                           
b 

řád.       
c 

Stav v běžném 
účet. období                    

5 

Stav v minulém účet. 
období                               

6 

B. III. Krátkodobé závazky       (ř. 92 až 100) 091 0 0 

B. III.  1. Závazky z obchodního styku 092     

2. Závazky ke společníkům a sdružení 093     

3. Závazky k zaměstnancům 094     

4. Závazky za sociálního zabezpečení 095     

5. Stát - daňové závazky a dotace 096     

6. Odložený daňový závazek 097     

7. Závazky k podnikům s rozhodujícím vlivem 098     

8. Závazky k podnikům s podstatným vlivem 099     

9. Jiné závazky 100     

B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci     (ř. 102 až 104) 101 0 0 

B. IV.  1. Bankovní úvěry dlouhodobé 102     

2. Běžné bankovní úvěry 103     

3. Krátkodobé finanční výpomoci 104     

C. Ostatní pasíva - přechodné účty pasív   (ř. 106 + 110) 105 0 0 

C. I. Časové rozlišení       (ř. 107 až 109) 106 0 0 

C. I.    1. Výdaje příštích období 107     

2. Výnosy příštích období 108     

3. Kursové rozdíly pasívní 109     

C. II. Dohadné účty pasívní 110     



 

  Kontrolní číslo       (ř. 61 až 110) 999 0 0 

 

Odesláno dne: Podpis statutárního 
orgánu                                
nebo fyzické osoby, která                           
je účetní jednotkou 

Osoba odpovědná za 
účetnictví (jméno a 
podpis) 

Osoba odpovědná za účetní 
závěrku (jméno a podpis) 

  

  
    

    

tel.:   linka:   

 

Zdroj: [28]



 

Příloha č. 2: Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu 

                                                                          

  
Zpracováno v souladu s vyhláškou 

        
VÝKAZ ZISKU A 

ZTRÁTY       Obchodní firma nebo jiný    

  
 č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů     

(v celých tisících Kč) 
      

název účetní jednotky 
  

                                                        
                          ke dni           
                                        

                          IČ     Sídlo, bydliště nebo místo   

                                

podnikání účetní jednotky 

  
                                        
                                                        
                                                        
                                                                          

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádk

u 
 
c 

Skutečnost v účetním období 
  

sledovaném 
1 

minulém 
2   

     I. Tržby za prodej zboží 01       

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02       

    + Obchodní marže                                                                         (ř. 01 - 
02) 03 0 0   

    II. Výkony                                                                                   (ř. 05 až 
07) 04 0 0   

    II.      
1. 

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05       

2.  Změna stavu zásob vlastní činnosti 06       

3.  Aktivace 07       

B. Výkonová spotřeba                                                                    (ř. 09 + 
10) 08 0 0   

B.         
1. 

Spotřeba materiálu a energie 09       
B.         
2. 

Služby 10       

    + Přidaná hodnota                                                                  (ř. 03 + 04 - 
08) 11 0 0   

C. Osobní náklady                                                                       (ř. 13 až 
16) 12 0 0   

C.         
1. 

Mzdové náklady 13       
C.         
2. 

Odměny členům orgánů společnosti a družstva 14       
C.         
3. 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15       
C.         
4. 

Sociální náklady 16       
D. Daně a poplatky 17       

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18       

    III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu                          (ř. 
20 + 21) 19 0 0   

    III.       
1 

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 20       



 

    III.       
2 

Tržby z prodeje materiálu 21       
F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu        (ř. 

23 + 24) 22 0 0   
F.           
1 

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 23       
F.          
2 

Prodaný materiál 24       

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 
a komplexních nákladů příštích období 25     

  

    IV. Ostatní provozní výnosy 26       
H. Ostatní provozní náklady 27       
    V. Převod provozních výnosů 28       

I. Převod provozních nákladů 29       

* 
Provozní výsledek hospodaření 
                         [ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-
29)] 

30 0 0 
  

                                      

Označení 
 
 
a 

TEXT             
 
 
b 

Číslo 
řádk

u 
 
c 

Skutečnost v účetním období   
sledovaném 

1 
minulém 

2   

     VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31       

J. Prodané cenné papíry a podíly 32       
    VII. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku                                 (ř. 34 

až 36) 33 0 0   

    VII. 1. Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobách a v účetních 
jednotkách pod podstatným vlivem 34       

    VII. 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů 35       
    VII. 3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 36       
    VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37       

K. Náklady z finančního majetku 38       

     IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39       

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40       

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti                   
(+/-) 41       

     X. Výnosové úroky 42       
N. Nákladové úroky 43       

    XI. Ostatní finanční výnosy 44       

O. Ostatní finanční náklady 45       

    XII. Převod finančních výnosů 46       

P. Převod finančních nákladů 47       

     * 
Finanční výsledek hospodaření 
 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 + (-46) - (- 
47)] 

48 0 0 
  

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    (ř. 50 
+ 51) 49 0 0   

Q. 1.  - splatná 50       



 

Q. 2.  - odložená 51       

     ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 (ř. 30 + 
48 - 49) 52 0 0   

    XIII. Mimořádné výnosy 53       
R. Mimořádné náklady 54       

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti                                                (ř. 56 
+ 57) 55 0 0   

S. 1.  - splatná 56       

S. 2.  - odložená 57       

     * Mimořádný výsledek hospodaření                                           (ř. 53 - 54 
- 55) 58 0 0   

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59       
     *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            (ř. 52 + 

58 - 59) 60 0 0   

     **** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                       (ř. 30 + 48 + 
53 - 54) 61 0 0 

Sestaveno dne:    
Právní forma účetní 
jednotky:    
Předmět podnikání účetní 
jednotky:    

Podpisový záznam:    

 

Zdroj: [28]



 

Příloha č. 3: Spojení Arceloru a Mittalu 2006 

 

Zdroj: [29]



 

Příloha č. 4: Organizační schéma společnosti 

 

 

Zdroj: [29]



 

Příloha č. 5: Pozice ArcelorMittalu na světovém trhu s ocelí 

 

 

Zdroj: [29]



 

Příloha č. 6: Poměrová analýza 

 

Zdroj: vlastní tvorba 


