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Abstrakt 

Diplomová práce popisuje rizika zahraničního obchodu a možnosti snížení těchto rizik 

pomocí zajišťovacích instrumentů. Analyzuje současný stav exportních aktivit a současné 

zajištění obchodních operací ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. Navrhuje 

metodiku hodnocení bonity odběratelů v dané společnosti a hodnotí přínosy navržených 

doporučení. 

 

Abstract 

Thesis describes the risks of foreign trade and ways to reduce these risks by hedging 

instruments. Analyze the current state of export activities and concurrently resources the 

business operations in VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. It proposes a methodology for 

assessing the creditworthiness of customers in the company and evaluate the benefits of the 

proposed recommendations. 
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1 Úvod 

 

Současný svět se nachází ve složitém období, a to nejen z pohledu společenského, ale také 

zejména ekonomického. Finance jsou stále větší a větší hybnou silou veškerého dění a dá se 

konstatovat, že jsou v plné míře využívány k ovlivňování řady procesů v ekonomice, ale i 

v politice a společenském dění. Jsme stále svědky snižování výdajů, zefektivňování procesů a 

omezování finančních zdrojů. Tyto skutečnosti jsou aplikovány zejména ve výrobních 

společnostech, které mají oprávněně nejvíce prostoru nalézat další možnosti jak uspořit, 

omezit, zefektivnit a lépe hospodařit s finančními prostředky. 

 

Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. byla ihned po změně ekonomických podmínek 

nekompromisně vržena do konkurenčního prostředí v celosvětovém měřítku. Ihned po 

vyhlášení privatizace byla společnost osamostatněna z tehdejšího státního podniku a 

postupným procesem restrukturalizována na současnou akciovou společnost. V této pozici je 

nucena hledat své místo na evropském a světovém trhu, neboť jen za předpokladu 

konkurenceschopnosti a prodejů na exportních teritoriích má šanci obstát a v budoucnosti 

počítat s dalším růstem. Je nucena minimalizovat ztráty, vyjít se stále menším a menším 

objemem finančních prostředků a zajistit maximální vytížení výroby.  

 

Cílem této diplomové práce je posouzení pozice společnosti VÍTKOVIE CYLINDERS a.s. na 

celosvětovém trhu se zaměřením na využití platebních instrumentů a jejich rozsah. Dále pak 

pohlédnout na problematiku využívání nástrojů pro zabránění ztrát vznikajících na základě 

prodlení z plateb, přímých ztrát neuhrazením pohledávek a dalších negativních sekundárních 

efektů z těchto ztrát vyplývajících. O to více je toto téma zajímavé, protože se jedná o zcela 

specifickou společnost a ne až tak typický produkt v kontextu podmínek současného 

evropského a světového trhu. Výsledkem a tedy hlavním cílem této diplomové práce je 

navržení systému, který by měl výrazně pomoci v systémovém a řádném posuzování 

obchodních případů a v eliminaci potenciálních ztrát již při vstupu do vzájemného 

partnerského a finančního vztahu obou subjektů, dodavatele – odběratele. 
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2 Charakteristika společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. je akciovou společností, která je zapsána do obchodního 

rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, Česká republika. Společnost vznikla přeměnou 

společnosti VÍTKOVICE Lahvárna, spol.s r.o. a dne 1.1.2000 byla zapsána do obchodního 

rejstříku pod novým názvem VÍTKOVICE Lahvárna a.s. Dne 17.8.2005 došlo zápisem 

v obchodním rejstříku k přejmenování společnosti z VÍTKOVICE Lahvárna a.s. na 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. Sídlo společnosti se nachází v Ostravě-Vítkovicích, ulice 

Ruská 24/83, PSČ 706 00. 

Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. má jediného vlastníka společnosti, a to VTK 

CYLINDERS s.r.o. Základní kapitál společnosti je 500 000 000 Kč, který je splacen a 

rozvržen do akcií. VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. je součástí podnikatelského seskupení 

VÍTKOVICE HOLDING a.s. Hlavním předmětem činnosti je výroba, montáž, opravy, 

rekonstrukce, revize a zkoušky vyhrazených tlakových zařízení a periodické zkoušky nádob 

na plyny. 

 

2.1 Historie společnosti 

Počátek průmyslové výroby se datuje od roku 1828, kdy byly založeny Vítkovické železárny, 

v roce 1906 pak byla vyrobena první bezešvá ocelová láhev. V letech 1931-1933 bylo 

vyrobeno 2400 ks lahví pro Japonsko, v roce 1942 byla zahájena sériová výroba a následně se 

prodej lahví rozšířil téměř do celé Evropy. 

V devadesátých letech došlo ke kompletní modernizaci a bezešvé ocelové láhve se začaly 

vyrábět metodou zpětného protlačování (do roku 1990 se ocelové láhve vyráběly pouze 

technologií tváření z bezešvých trubek). 

V roce 1999 byla společnost pod tehdejším názvem VÍTKOVICE Lahvárna, spol.s r.o. 

privatizována a transformována na akciovou společnost VÍTKOVICE Lahvárna, a.s. O rok 

později prošla zásadní změnou organizační struktury vedoucí k úspoře řídících a 

administrativních pracovníků. Tato nová, štíhlejší organizační struktura platí dodnes a je 

znázorněna na obrázku 1:  
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Obr. 1 Organizační struktura společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. [18] 

 

Od roku 2003 je společnost součástí podnikatelského seskupení VÍTKOVICE HOLDING a.s. 

Toto seskupení je nazýváno „strategickými pilíři“ a je rozděleno do osmi hlavních 

obchodních segmentů: Metalurgie, Těžké strojírenství a engineering, Ocelové láhve a nádoby, 

Dopravní strojírenství, Energetické strojírenství, Ocelové konstrukce, Hasící technika, Služby. 

V roce 2005 byla společnost přejmenována na stávající název VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

[18] 

 

2.2 Výrobní program 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. je jeden z největších světových výrobců bezešvých 

ocelových lahví, významný producent tlakových nádrží, vysokotlakých akumulátorů 

a mlecích koulí. Jde o společnost s dlouholetou tradicí, vysokou produktivitou a mimořádnou 
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kvalitou výrobků, která má jasně definovány strategické cíle a vize s moderním a vysoce 

efektivním systémem práce. Zaměstnává kvalifikované a zkušené pracovníky, investuje do 

technického výzkumu a rozvoje. 

 

Obchodní činnost je rozdělena do dvou částí (obchodních skupin), a to na obchodní skupinu 

Ocelové láhve a obchodní skupinu Mlecí tělesa. Jedná se o zcela odlišné obchodní komodity a 

cílové skupiny zákazníků. Obě obchodní skupiny tak provádějí vlastní obchodní politiku a 

strategii.  

Ocelové tlakové nádoby patřící do obchodní skupiny Ocelové láhve jsou strategickým 

výrobkem společnosti, jejich podíl na celkovém obratu společnosti činí téměř 80 %.  

 

Na základě výše uvedeného bude pro účely této diplomové práce popisována pouze obchodní 

skupina Ocelové láhve. 

 

V současné době společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. disponuje dvěma moderními 

výrobními technologiemi pro výrobu lahví: 

 výroba z bezešvých trubek tvářením, 

 výroba zpětným protlačováním z bloku. 

V roce 2008 byla otevřena unikátní výrobní linka na výrobu protlačovaných ocelových lahví 

až do 250 l vodního objemu. 

Vysokotlaké bezešvé ocelové láhve jsou vyráběny na 3 provozech dle jejich průměru: 

 PROVOZ 1 (⌀ 140 – 244 mm / 8 – 54 litrů), 

 PROVOZ 2 (⌀   83 – 140 mm / 0,8 – 7,5 litrů), 

 PROVOZ 3 (⌀ 229 – 406 mm / 30 – 250 litrů). 

 

2.2.1 Popis a využití ocelových tlakových nádob 

Tlakové nádoby nacházejí široké možnosti využití v mnoha průmyslových i rekreačních 

oblastech. Slouží zejména k přepravě a skladování technických plynů v průmyslu, 

v potravinářství, v hasící technice, ve stavebnictví a ve zdravotnictví. Další využití nachází 

bezešvé vysokotlaké ocelové nádoby např. jako hlavní části dýchacích přístrojů, jako nádrže 
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na stlačený zemní plyn (CNG), nebo jako tlakové zásobníky pro plnící stanice na CNG. 

Příklady užití tlakových nádob jsou znázorněny na obrázku 2: 

 

               

Obr. 2  Příklady užití tlakových nádob [18] 

 

 

Ocelové láhve na technické plyny se využívají pro svařování, řezání plamenem, ve 

strojírenství a v řadě dalších oblastí. Láhve na technické plyny se vyrábí s vnějším průměrem 

od 83 mm až do 406 mm, ve vodním objemu 0,8 – 180 litrů a s pracovním tlakem 150 – 450 

Bar. 

Ocelové láhve na medicinální plyny využívané ve zdravotnictví se vyrábí s vnějším 

průměrem od 83 mm do 267 mm, vodní objem je 0,8 – 80 litrů a pracovní tlak 200 – 300 Bar. 

Ocelové láhve pro dýchací a potápěcí přístroje mají vnější průměr 83 – 267 mm, jejich vodní 

objem je 0,8 – 80 litrů a pracovní tlak 200 – 300 Bar. 
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Ocelové láhve pro hasicí techniku se využívají pro hasicí přístroje a stabilní hasicí systémy. 

Vyrábí se v průměru od 102 mm až do 406 mm, ve vodním objemu 2 – 180 litrů a 

s pracovním tlakem až 300 Bar. 

Ocelové láhve využívané v oblasti potravinářského průmyslu, zejména pro nápojovou 

techniku, jsou vyráběny s vnějším průměrem 100 – 229 mm, jejich vodní objem je 2 – 55 litrů 

a pracovní tlak 200 – 300 Bar. 

Ocelové láhve na stlačený zemní plyn se využívají v automobilovém průmyslu jako nádrže 

vozidel na pohon na CNG. Vyrábí se ve dvou typech podle různých norem, první typ má 

vnější průměr 204 – 406 mm, vodní objem 24 – 200 litrů, pracovní tlak 200 Bar. Druhý typ se 

vyrábí v průměru 244 – 406 mm, vodní objem je 46 – 165 litrů a pracovní tlak 250 Bar. 

 

Na obrázku 3 je znázorněno rozdělení trhu tlakových nádob dle užití:  

 

 

Obr. 3 Rozdělení trhu tlakových nádob dle užití [18] 
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3 Rizika v mezinárodním obchodě  

Zahraniční obchod může poskytovat podnikům širší prodejní a nákupní možnosti, nové 

podnikatelské příležitosti a snižuje jejich závislost na domácím trhu, což většinou vede k větší 

stabilitě firmy. Mezinárodní obchod se uskutečňuje prostřednictvím velkého množství 

obchodních operací, které jsou do značné míry ovlivněny obchodní politikou jednotlivých 

států a představují řadu rizik. 

Rizika, která jsou spojena s obchodními operacemi lze hodnotit ze dvou hledisek [15]: 

 Z pozitivní stránky, což je například zajištění pracovních míst, udržení výrobku na 

zvoleném trhu, naděje na vyšší zisk, zavedení nového výrobku do výrobního i 

exportního programu apod. 

 Z negativní stránky, k čemuž dochází ve většině případů, kdy rizika ohrožují 

hospodářský výsledek podniku. 

 

3.1 Charakteristika rizik exportních operací 

Analýza rizik obchodní operace se obecně vztahuje ke dvěma fázím [16]: 

 Rizika před dodávkou (Pre-Shipment). V této etapě mohou vzniknout ztráty 

v důsledku přerušení výroby nebo nedokončení obchodní operace z důvodů 

souvisejících se zahraničním obchodním partnerem, například z důvodů vyhlášení 

konkurzního řízení na subjekt obchodního partnera, nebo jeho odstoupení od smlouvy. 

 Rizika po dodání (Post-Shipment). V této etapě je nejvýznamnějším rizikem platební 

riziko. Vedle platebního rizika může v této exportní etapě způsobit škodu rovněž 

neodebrání zboží obchodním partnerem. Dalším významným rizikem je riziko kurzové, 

vzniklé v důsledku pohybu měnového kurzu.  

Mezi jednotlivými druhy rizik existují úzké vazby a souvislosti. Některé druhy rizik se 

vyskytují společně a vzájemně se doplňují. Hlavní typy rizik, se kterými se podniky 

v mezinárodním obchodě setkávají lze obecně rozdělit do těchto skupin [11]: 

 Rizika tržní, která mohou být způsobena např. změnou vztahu nabídky a poptávky po 

určitém zboží, změnou prodejní či nákupní politiky, změnami v technologii, sezonními 
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výkyvy apod. Tržní rizika mohou vést k růstu nákladů, ke změně cenových relací, ale 

také až k neprodejnosti výrobků. 

 Rizika komerční, což jsou rizika vyplývající z nesplnění závazku obchodním 

partnerem. Tato rizika se v zahraničním obchodě nejčastěji projevují ve formě 

odstoupení obchodního partnera od kontraktu, nesplnění či vadného plnění kontraktu 

dodavatelem, bezdůvodného nepřevzetí zboží odběratelem, platební nevůle dlužníka či 

platební neschopností dlužníka. 

 Rizika přepravní, která jsou spojena především se ztrátou či poškozením zboží během 

dopravy. Přechod rizika ztráty nebo poškození zboží bývá zpravidla výslovně sjednáno 

v kupní smlouvě stanovením určité dodací podmínky (parity). Přepravní rizika se 

v zahraničním obchodě většinou pojišťují. 

 Rizika teritoriální související především s ekonomickou, politickou a sociální situací 

v dané zemi. Lze je rozdělit na: politická rizika – války, revoluce, změny režimů, 

sociální nepokoje apod.; makroekonomická rizika – inflace, změna úrokové sazby a 

další; sociální rizika – teroristické ohrožení, diskriminace cizinců; přírodní rizika – 

zemětřesení, záplavy, hurikány apod. 

 Rizika kurzová vyplývající z proměnlivosti vývoje kurzů jednotlivých měn. 

 Rizika odpovědnostní za škody na zdraví nebo majetku, které mohou utrpět osoby 

v důsledku vad výrobku a další typy rizik. 

 

3.2 Řízení rizik v zahraničním obchodě 

Vliv rizik na očekávané výsledky podniku nelze vyloučit, ale podniky tento vliv mohou 

cílevědomě řídit. Současné pojetí rizik vede u řady vývozců a dovozců ke snaze o aktivní 

přístup k této problematice, která bývá souhrnně označována jako řízení rizik (risk 

management). Řízení rizik vyžaduje vytváření opatření preventivního rázu, která mají 

zabránit vzniku ztrát a především vzniku nedobytných pohledávek. Preventivní opatření 

spočívají v identifikaci rizikových faktorů, souvisejících s exportem či vstupem na zahraniční 

trh. [16]  

Řízení rizik proto patří k důležitým úkolům obchodní firmy, neboť řeší, jak s riziky zacházet 

z hlediska metodologického. Proces řízení rizik zahrnuje systematický postup ke zjištění 

souvislostí, identifikaci, analýzy, vyhodnocení, zvládání, sledování a hlášení rizik spojených 
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s libovolnou činností, postupem nebo funkcí takovým způsobem, který dovolí minimalizovat 

ztráty a maximalizovat zisky. [6] 

Řízení rizik ve firmách vychází z celkové podnikatelské strategie a součástí politiky by mělo 

také být rozvíjení znalostí a dovedností, jak využívat dostupné nástroje a praktiky k řízení 

rizikovosti. Při formulaci vlastní rizikové politiky podnikatelských subjektů jde o to [11]: 

 Která opatření podnik uskuteční k prevenci rizikovosti tak, aby podstupovaná rizika 

nebyla neefektivně zvyšována (např. zajišťování vhodných a včasných informací, 

sledování ratingu, stanovení úvěrových rámců pro odběratele apod.). 

 Která rizika podnik bude podstupovat a vzhledem k charakteru své ekonomické 

činnosti také podstupovat musí. U těchto rizik podnik ponese kladné i záporné důsledky 

vyplývající z vlastních rizikových rozhodnutí (např. rizika vstupu na nové trhy, 

zavádění inovací apod.). 

 Která rizika bude podnik omezovat a jaké metody bude k omezení rizik používat 

s ohledem na náklady a efektivnost těchto postupů (např. přenesení rizika na jiný 

subjekt, pojištění, využívání finančních derivátů apod.). 

 Kterým rizikům se bude podnik vyhýbat (např. z důvodu možného ohrožení existence 

firmy apod.). 

Za největší rizika jsou považována rizika prodávajícího, zda zboží bude řádně převzato a zda 

bude zaplacena sjednaná cena. Výrobní rizika, rizika neodebrání objednaného zboží a platební 

rizika se souhrnně nazývají komerční rizika. František Janatka komerční rizika 

charakterizuje jako „možnost vzniku ztrát, které mohou nastat při komerční činnosti spojené 

s vývozními a dovozními operacemi, a to nejen operacemi se zbožím, ale i se souvisejícími 

službami“ [10].  

 

3.2.1 Snížení rizik v zahraničním obchodě 

Jednou z nejdůležitějších preventivních činností, jak komerčním rizikům předcházet, je 

dostatek spolehlivých, aktuálních a důvěryhodných informací a pečlivý výběr obchodního 

partnera. Ještě před uzavřením kupní smlouvy (kontraktu) je třeba provést analýzu 

potencionálního obchodního partnera a získat o něm hospodářské informace. 
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Mezinárodním nástrojem měření důvěryhodnosti firem je kreditní hodnocení (tzv. rating). 

Jedná se o souhrnné ohodnocení firmy, její pověsti, bonity a rizikovosti. Nezávislou analýzu 

potencionálního obchodního partnera dnes nabízí společnosti, které se sběrem a 

vyhodnocením informací z různých zemí světa profesionálně zabývají. Mezi nejznámější 

poskytovatele těchto ucelených finančních a analytických informací s vysokou vypovídací 

hodnotou patří např. společnosti Dun & Bradstreet, Creditreform či Intercredit. 

Rating je souhrnné ohodnocení firmy, které vyjadřuje finanční sílu firmy na trhu a míru rizika 

pro obchodování s ní. Obvykle obsahuje [8]: 

 maximální výši doporučeného obchodního úvěru, 

 základní kapitál firmy, její obrat, zisk nebo ztrátu za uplynulý fiskální rok, 

 datum založení firmy, u kterého soudu a pod jakým číslem je zaregistrovaná, 

 platební skóre – jak rychle platí firma svým dodavatelům, 

 poslední účetní uzávěrku firmy, 

 porovnání tří uplynulých fiskálních let, 

 údaj o tom, zda proti firmě bylo nebo je vedeno soudní řízení a proč, 

 informace o tom, s kým je firma kapitálově provázána, jaké má dceřiné společnosti, 

případně pobočky, 

 údaje o tom, co firma vyrábí, kolik svého produktu realizuje na domácím trhu, kolik 

exportuje a do jakých teritorií. 

Jedním ze způsobů, jak snížit míru předvídatelných i nepředvídatelných rizik na přijatelnou 

úroveň, je používání mezinárodních standardů a zvyklostí. K velmi aktivním institucím v této 

oblasti patří zejména ICC (Mezinárodní obchodní komora) se sídlem v Paříži. V praxi 

používané mezinárodní standardy a zvyklosti lze rozdělit do několika oblastí [4]:  

a)  Standardy k určení dodací parity, což je soubor obchodních pravidel pod názvem 

Mezinárodní pravidla pro výklad dodacích doložek (INCOTERMS). Doložky 

INCOTERMS jsou rozděleny do 4 skupin: 

E: Kupující zajišťuje veškerou dopravu, formality a nese rizika – doložka EXW 

F: Kupující zajišťuje převážný úsek dopravy a nese většinu rizik, ale nezajišťuje 

vývozní formality – doložky FCA, FAS, FOB 

C: Prodávající zajišťuje převážný úsek dopravy, vývozní formality, ale nenese rizika – 

doložky CFR, CIF, CPT, CIP 
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D: Prodávající zajišťuje veškerou dopravu, formality a nese rizika – doložky DAF, 

DES, DEQ, DDU a DDP.  

b)  Doporučení pro určení či sjednání platebních podmínek ve smlouvách, kde mezi 

nejdůležitější patří: 

 Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy, 

 Jednotná pravidla ICC pro inkasa, 

 Jednotná pravidla ICC pro záruky vyplatitelné na požádání. 

c)  Doporučení v oblasti námořní přepravy: 

 Mezinárodní úmluvy o námořní přepravě, 

 Hamburská pravidla z roku 1978, 

 Haagská pravidla z roku 1924,  

 Haagsko-visbyská pravidla z roku 1968. 

d)  Doporučení pro texty kupních smluv: 

 Model International Sale Contract, 

 Standardní obchodní podmínky Evropské hospodářské komise OSN, 

 Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva z roku 

1980). 

e)  Pravidla pro řešení sporů: 

 Pravidla Arbitrážního soudu Mezinárodní obchodní komory (ICC) v Paříži, 

 Řád Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, 

 Řády a pravidla dalších renomovaných rozhodčích soudů, 

 Newyorská úmluva o výkonu rozhodčích nálezů z roku 1958. 

 

3.2.2 Možnosti zajištění rizik vyplývající z vývozu zboží 

Rizika ohrožující úhradu pohledávky z českého vývozu za zahraničním kupujícím jsou 

zejména komerční rizika, která vyplývají z ekonomické a finanční situace samotného 

zahraničního kupujícího (platební neschopnost zahraničního kupujícího, předpokládaná 

platební neschopnost či nevůle) a dále pak teritoriální rizika, která mají povahu vyšší moci. 

Jak již bylo uvedeno výše, nejúčinnější ochranou před vznikem problémových pohledávek je 

zjišťování informací o současných a budoucích obchodních partnerech, důkladné zpracování 

obchodních smluv a sjednání vhodné dodací a platební podmínky.  
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Pro snížení rizika nezaplacení pohledávek je vhodné obchodní smlouvu doplnit o tzv. 

rozhodčí doložku. Jedná se o zvláštní doložku, která musí být uzavřena písemně a ukládá 

pravomoc rozhodcům rozhodovat místo obecných soudů o vzniklém sporu, který vyplývá 

z dané smlouvy. V rozhodčí doložce nemusí být přesně určena jména rozhodců, stačí uvést 

způsob jejich určení. V případě absence ustanovení o počtu a způsobu určení rozhodců 

stanoví podpůrný postup zákon o rozhodčím řízení. Na rozdíl od soudního řízení je rozhodčí 

řízení vždy neveřejné. To je výhodné zejména tehdy, kdy je předmětem jednání před 

rozhodcem např. obchodní tajemství. Rozhodce je rovněž vázán mlčenlivostí, tudíž je utajení 

obchodního tajemství zajištěno. Rozhodčí řízení je dnes ve světě uznávanou a využívanou 

formou v řešení sporů. [13] 

Nebezpečí vzniku polhůtných a nedobytných pohledávek lze také snížit vhodnými 

zajišťovacími instrumenty, jako jsou např. dokumentární akreditiv, dokumentární inkaso, 

směnka, zajišťovací převod práva, zástavní právo, smluvní pokuta, bankovní záruka, pojištění 

apod. 

V případě, že zahraniční kupující nezaplatí za dodávku zboží předem či ihned při převzetí 

zboží, vzniká tak prodávajícímu pohledávka v zahraničí. Proti těmto rizikům se exportér může 

pojistit. Pojištění vývozních a tuzemských pohledávek, zahraničních investic, tuzemských 

úvěrů na předexportní financování a bankovních záruk nabízí Exportní garanční a pojišťovací 

společnost a.s. (EGAP). 

EGAP, a.s. působí od roku 1992 jako úvěrová pojišťovna se zaměřením na pojišťování 

vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům. Dále pojišťuje investice českých 

právnických osob v zahraničí proti teritoriálním rizikům, tuzemské pohledávky českých 

vývozců proti komerčním rizikům, tuzemské úvěry poskytnuté na předexportní financování 

výroby pro vývoz proti riziku nesplnění vývozního kontraktu a bankovní záruky spojené s 

vývozem.  

EULER-HERMES-ČESCOB, úvěrová pojišťovna, a.s. zajišťuje jinou formu pojištění. Jedná 

se o úvěrové pojištění, tedy zejména obchodních dodavatelských úvěrů. Pojišťovna poskytuje 

také celou řadu služeb souvisejících s vývozem českého zboží, např. prevence před vznikem 

platební neschopnosti nebo platební nevůle odběratele; monitorování existujících odběratelů; 

odškodnění v případě neplacení; vymáhání pohledávek atd. [9] 
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Komerční rizika nelze zcela vyloučit, lze jim však určitým způsobem předcházet. Smluvní 

partneři mají snahu volbou dodací a zejména platební podmínky v kupní smlouvě tato rizika 

omezit či eliminovat. Jedno z řešení je využití vhodného platebně-zajišťovacího instrumentu 

nebo zajišťovacího nástroje.  

 

3.3 Platební a platebně zajišťovací instrumenty 

S ohledem na současnou tržní situaci a z ní vyplývající strukturu platebních podmínek v 

zahraničním obchodě nese ve většině případů rizika exportér. Snaha předejít rizikům a 

odsunout tak případný soudní spor až na nejzazší místo, vedla ke vzniku bankovních 

platebních a platebně zajišťovacích instrumentů.  

Instrumenty, které banky nabízejí, lze posuzovat z několika hledisek, která pak jednotlivé 

instrumenty blíže charakterizují, jak vyplývá z tabulky 1: 
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3.3.1 Druhy platebních instrumentů v zahraničním obchodě 

K omezení rizik v zahraničním obchodě je možné využívat specializované bankovní služby, u 

nichž se předpokládá, že příslušný plat proběhne jejich prostřednictvím. Mezi platební 

instrumenty patří: hladký plat, dokumentární inkaso a dokumentární akreditiv. 

Hladký plat 

Hladký plat je nejčastěji používaným instrumentem, který představuje převod určité částky z 

příkazu jedné smluvní strany (příkazce) ve prospěch strany druhé (beneficienta) 

prostřednictvím dvou nebo více bank. Hladký plat se může uskutečnit před dodávkou zboží, 

zde je v úplném riziku za zaplacenou částku odběratel, nebo může následovat až po dodávce, 

což představuje úplné riziko zaplacení dodaného zboží na straně dodavatele. Hladký plat 

neobsahuje bankovní závazek a bance nejsou předkládány dokumenty. 

Hladký plat je z hlediska klasifikace instrumentů platební, nedokumentární, bezzávazkový 

instrument.  

Dokumentární inkaso 

Dokumentární inkaso je méně riskantní, než hladká platba a je výhodné především pro 

odběratele, protože mu umožňuje platit až v době převzetí dokladů. 

Banka se zavazuje vydat třetí osobě dokumenty opravňující nakládat se zbožím nebo jiné 

doklady, bude-li při jejich vydání zaplacena určitá peněžní částka nebo proveden jiný inkasní 

úkon. Pomocí dokumentárního inkasa je tedy možné zajistit, že cena bude zaplacena a plátce 

ceny zároveň obdrží potřebné dokumenty. Dokumenty uvedené ve smlouvě je banka povinna 

převzít a opatrovat s odbornou péčí. [5] 

Dokumentární inkaso je z hlediska klasifikace instrumentů platební, dokumentární, závazkový 

instrument. Je vhodný pro méně riziková teritoria. 

 

S ohledem na postavení banky, které při zprostředkování zaujímá, lze dokumentární inkaso 

rozdělit do dvou skupin: 

 Dovozní (tuzemská banka pro odběratele, která nakládá s dokumenty podle instrukcí 

daných zahraničním příkazcem). 

 Vývozní (tuzemská banka pro exportéra, banka vysílající) 
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Využití dokumentárního inkasa jako způsobu placení je stanoveno v kupní smlouvě platební 

podmínkou. Důležitým krokem je sjednání inkasních podmínek, které mohou být následující: 

 proti zaplacení, 

 proti akceptaci směnky, 

 proti vystavení bankovní záruky, 

 proti potvrzení o převzetí dokumentů nebo proti příslibu pozdější platby, 

 proti částečnému zaplacení a akceptaci směnky, 

 proti dokumentům stvrzujících protidodávku jiného zboží. 

 

Na obrázku 4 je znázorněno schéma průběhu dokumentárního inkasa: 
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Dokumentární akreditiv 

Pomocí dokumentárního akreditivu lze riziko nezaplacení odběratelem eliminovat. Veškeré 

podmínky a lhůty akreditivu musí být dojednány při uzavírání kupní smlouvy mezi 

obchodními partnery. Při použití dokumentárního akreditivu banka zastává roli prostředníka 

mezi prodávajícím a kupujícím. Jde o písemný závazek banky, která se zavazuje příkazci 

(kupujícímu - odběrateli), že na základě žádosti poskytne oprávněnému (prodávajícímu – 

dodavateli) sjednané plnění, jestliže budou do určité doby splněny stanovené podmínky. 

Dokumentární akreditiv je nejpropracovanějším instrumentem, při jeho vhodném znění 

zajišťuje oboustranné plnění kontraktu. Otevřením vhodného akreditivu má dodavatel jistotu, 

že předloží-li včas dokumenty odpovídající akreditivním podmínkám, obdrží od banky 

příslušnou platbu, a to i v případě, že by odběratel nemohl nebo nechtěl sám plnit. Odběratel 

na druhé straně má jistotu, že dodavatel nedostane zaplaceno dříve, než prokáže příslušnými, 

akreditivem požadovanými, dokumenty, že splnil své kontraktní dodavatelské povinnosti. 

[10] 

Hlavními účastníky akreditivní operace jsou příkazce akreditivu (kupující, odběratel, 

importér, který žádá formou příkazu o otevření akreditivu), banka vystavující akreditiv (banka 

příkazce, importéra) beneficient (oprávněný, prodávající, dodavatel, exportér, v jehož 

prospěch je akreditiv otevřen) a banka avizující akreditiv (banka prodávajícího, beneficienta, 

exportéra). V žádosti o otevření akreditivu (v akreditivní listině) jsou přesně stanoveny 

dokumenty, které mají být předány. Požadovanými dokumenty může být např. certifikát o 

jakosti, faktura, doklady o přepravě, pojistné dokumenty atd. 

U akreditivních transakcí se všechny zúčastněné strany zabývají pouze dokumenty, nikoliv 

zbožím, službami nebo činnostmi, kterých se dokumenty mohou týkat. Prodávající odešle 

zboží a dokumenty předá bance (bance beneficienta). Ta dokumenty zkontroluje a předá 

bance příkazce, která také dokumenty zkontroluje, a pokud vyhovují schváleným podmínkám, 

uhradí poukázanou částku. [3] 

Dokumentární akreditiv je z hlediska klasifikace instrumentů platební, dokumentární, 

závazkový instrument. Vzhledem k tomu, že riziko nezaplacení z důvodu platební 

neschopnosti či platební nevůle dokumentární akreditiv odstraňuje, lze jej tedy označit také za 

instrument platbu zajišťující. 
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Obecný postup při provádění dokumentárního akreditivu [2]: 

1. Exportér a importér se dohodnou na podmínkách kontraktu. Součástí je také platební 

podmínka zaplacení prostřednictvím dokumentárního akreditivu. Domluví se zároveň 

na akreditivních dokumentech a na dalších podmínkách (kdo hradí jaké poplatky 

apod.). 

2. Importér – příkazce akreditivu požádá svou banku o vystavení dokumentárního 

akreditivu ve prospěch exportéra. Pokud je banka ochotna mu tuto službu poskytnout 

na základě jeho bonity, zajištění apod., akreditiv vystaví. 

3. Vystavující banka (banka importéra – kupujícího) akreditiv avizuje (oznamuje) 

beneficientovi akreditivu (exportérovi – prodávajícímu). Ve většině případů je 

akreditiv avizován beneficientovi prostřednictvím jeho banky. 

4. Avizující banka ověří autentičnost (pravost) akreditivu a avizuje jej exportérovi. 

5. Exportér odešle zboží a zkompletuje akreditivem požadované dokumenty. 

6. Exportér následně tyto dokumenty předloží avizující bance. 

7. Banka předložené dokumenty zkontroluje. 

8. Následně tato avizující nebo potvrzující banka posílá dokumenty vystavující bance. 

9. Vystavující banka zkontroluje dokumenty, a pokud odpovídají podmínkám akreditivu, 

uhradí jejich hodnotu v souladu s podmínkami akreditivu avizující bance (potvrzující 

bance). 

10. Importér platí vystavující bance částky zaplacené v souvislosti s akreditivem a získává 

dokumenty. 

 

Na obrázku 5 je znázorněno schéma obecného postupu při provádění dokumentárního 

akreditivu: 
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Dokumentární akreditiv lze z hlediska závaznosti banky dělit na odvolatelný a 

neodvolatelný, potvrzený a nepotvrzený (avizovaný). Odvolatelný akreditiv může být 

vystavující bankou kdykoli změněn nebo zrušen, a to i bez vědomí beneficienta (exportéra, 

prodávajícího). V praxi se však téměř nepoužívá. V dnešní době je většina dokumentárních 

akreditivů vystavována jako akreditivy neodvolatelné, tzn. že zrušení nebo změna mohou být 

provedeny pouze se souhlasem všech zúčastněných stran. Podle Jednotných zvyklostí a 

pravidel pro dokumentární akreditivy (UCP 600) je akreditiv vždy neodvolatelný, i když to 

výslovně neuvádí [7]. Neodvolatelný akreditiv tak představuje závazek nejen banky 

vystavující, ale i potvrzující, poskytnout beneficientovi plnění, jestliže splní veškeré 

akreditivní podmínky.  

Nepotvrzený (avizovaný) akreditiv znamená, že má vůči prodávajícímu závazek pouze banka, 

která akreditiv vystavuje (banka kupujícího) a banka prodávajícího vůči svému klientovi 

žádný závazek nemá. Naopak u potvrzeného akreditivu vstupují do závazku vůči 

beneficientovi obě banky (avizující i vystavující) společně. 

 

Dokumentární akreditiv lze také převést na jinou osobu. Může k tomu však dojít pouze v 

případě, že je akreditiv označen jako převoditelný. Převod akreditivu spočívá v převedení 

práva čerpat akreditivní částku na jinou osobu, předloží-li příslušné dokumenty. Děje se tak 
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na žádost původního beneficienta. Jméno příkazce se nahradí jménem prvního beneficienta, 

prezentované faktury pak musí být vydány na jeho jméno. [14]  

 

Dokumentární platby jsou pro vývozce jednoznačně kladnou příležitostí, jak dostát svým 

cílům a eliminovat rizika. Prostřednictvím dokumentárního akreditivu nebo inkasa je 

pohledávka snadno postupitelná k odprodeji prostřednictvím faktoringu nebo forfaitingu 

(blíže viz kapitola 3.3.3). Existuje tak možnost refinancovat své další aktivity, což je 

v zahraničním obchodě bez jakýchkoliv záruk téměř nemožné. 

 

3.3.2 Druhy platebně zajišťovacích instrumentů v zahraničním obchodě 

Zajistit se proti nejrůznějším rizikům vyplývajících z realizace kontraktu je možné také 

prostřednictvím platebně zajišťovacích instrumentů. Mezi nejpoužívanější patří bankovní 

záruka, bankovní indemnita, standby akreditiv a bankovní směnečný aval. 

Bankovní záruka 

Jednou z možností, jak lze omezit rizika vyplývající ze závazkových vztahů v zahraničním 

obchodě je bankovní záruka.  

Bankovní zárukou se banka zavazuje zaplatit oprávněné osobě (beneficientovi) určitou 

peněžní částku podle obsahu a podmínek stanovených v záruční listině. 

„Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele 

do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) 

nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině“ [20]. 

Příkaz k vystavení záruky dává osoba, jejíž závazek má být bankou zajištěn. Podle charakteru 

zajišťovaného závazku lze rozlišit záruky na [20]: 

 Platební, které zajišťují splacení finančních závazků, tzn., že bankovní zárukou lze 

zajistit zaplacení hladké platby, dokumentárního inkasa, úvěru, leasingu atd. 

 Neplatební, které zajišťují plnění jiných povinností dlužníka, např. akontační záruka, 

záruka za ztracené dokumenty atd.  
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Bankovní záruka je vždy neodvolatelná (pokud v ní není uvedeno jinak), tedy závazná od 

okamžiku vydání. V souvislosti s bankovní zárukou je třeba zdůraznit její nepřevoditelnost. 

To znamená, že beneficientovo právo uplatnit záruku nelze postoupit jiné osobě bez 

výslovného souhlasu ručitele nebo příkazce [1]. 

Bankovní záruka je z hlediska klasifikace instrumentů zajišťovacím, závazkovým 

instrumentem, který se může vyskytovat v dokumentární i nedokumentární formě. Obdobně 

jako u dokumentárního inkasa a dokumentárního akreditivu musí být v textu záruky výslovně 

uvedena odvolávka na příslušná jednotná pravidla. 

Na bankovních zárukách se podílejí tyto subjekty: příkazce, oprávněný (beneficient), ručící 

banka, případně avizující (či potvrzující) banka. Průběh bankovní záruky znázorňuje schéma 

na obrázku 6:  
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Bankovní indemnita 

Většinou se vystavuje při ztrátě dokumentů povahy cenného papíru a je platná do doby, než je 

příslušný dokument amortizován. Jde o instrument záručního typu. Vyskytuje se především 

tam, kde je třeba zajistit toho, kdo není povinný k určitému úkonu, je však ochoten tak učinit, 

jestliže bude v případě nepříznivých důsledků patřičně odškodněn [10]. 

Z právního hlediska je indemnita upravována obchodním zákoníkem, který ji nazývá slibem 

odškodnění. 

Standby akreditiv 

Standby akreditiv je závazkový, dokumentární, platebně zajišťovací instrument. Tento druh 

akreditivu je vlastně záruka ve formě akreditivu. Používá se především pro zajištění 

platebního závazku dlužníka, popř. k dodržení dalších smluvních závazků (řádného splnění 

kontraktu apod.). Na rozdíl od běžného akreditivu dokumentárního není standby akreditiv 

platebním, ale zajišťovacím instrumentem a je čerpatelný tzv. negativními dokumenty, tj. 

takovými, které svědčí o neplnění určitých podmínek (např. prohlášení či certifikát 

oprávněného, že určitá faktura nebyla příkazcem proplacena). [2] 

Bankovní směnečný aval 

Jde o bankovní závazek formou spolupodpisu směnky, kterou se klient (směnečník) zavazuje 

za zaplacení úvěru při splatnosti. Bankovní aval je závazkový, nedokumentární, platebně 

zajišťovací instrument. Avalem se rozumí spolupodpis směnky směnečným ručitelem 

(nejčastěji bankou). 

 

3.3.3 Další možnosti zajištění v  zahraničním obchodě 

Kromě výše uvedených nástrojů a instrumentů má věřitel celou škálu dalších možností pro 

zajištění úvěrových rizik, jako např. výhrada vlastnictví a využití některých netradičních 

metod financování (faktoring a forfaiting). 
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Výhrada vlastnictví 

Výhrada vlastnictví bývá vyjádřena zvláštním ujednáním ve smlouvě. Jedná se o úmluvu, 

podle které kupující nabývá vlastnické právo ke zboží nikoliv jeho převzetím, ale teprve 

úplným zaplacením kupní ceny. Zajištění práv prodávajícího vyplývá z toho, že může zboží 

požadovat zpět, pokud kupující neplní své závazky ohledně úhrady kupní ceny. 

Možnost sjednat výhradu vlastnického práva až do zaplacení kupní ceny je však omezena jen 

na některé druhy zboží a jen na ty partnerské země, kde právní řády sjednání této podmínky 

umožňují. V mnoha státech nelze výhradu vlastnictví sjednat vůbec, v některých státech je 

uznávána se značnými omezeními. V mezinárodním obchodě tak platnost sjednané výhrady 

vlastnictví často naráží na překážky. [11]  

Faktoring 

Faktoring představuje metodu financování a zajišťování krátkodobých úvěrů poskytovaných 

při dodávkách zboží a služeb. Jeho podstatou je odkup krátkodobých pohledávek před dobou 

jejich splatnosti. Postoupení (cese) nesplatných pohledávek na specializovanou faktoringovou 

společnost se zpravidla uskutečňuje bez postihu na původního věřitele (dodavatele), tzn. že 

faktoringová společnost převezme veškerá rizika za pohledávku. K postoupení pohledávky 

není potřeba souhlas dlužníka (odběratele). Souhlas je nutný pouze v případě, že je mezi 

dodavatelem a odběratelem uzavřena dohoda, že není možno pohledávku postoupit. [17] 

Faktoringové společnosti většinou odkupují pohledávky se splatností 30-90 dní (výjimečně 

180 dní), které nejsou jištěny žádným ze zajišťovacích instrumentů. Základem pro vztah je 

faktoringová smlouva, která se většinou zakládá na určité časové období a prodávající se 

touto smlouvou zavazuje, že bude postupovat své pohledávky na faktoringovou společnost. 

Ve smlouvě je také specifikován okruh obchodů, kterých se úmluva bude týkat (okruh a 

teritoria odběratelů, platební lhůty, druh zboží apod.) a v neposlední řadě také rozsah služeb, 

které bude faktoringová společnost za úplatu poskytovat. 

 

Faktoring může plnit funkci garanční, kde faktoringová společnost přebírá úvěrové riziko, 

tzn. pokud odběratel nezaplatí, faktoringová společnost musí pohledávku sama proplatit 

dodavateli ve formě garanční platby. Faktoring však také může plnit funkci předfinancování 

(úvěrování), kde faktoringová společnost proplácí sjednanou výši odkupovaných pohledávek 

(zpravidla 75 – 90 % jejich hodnoty) ihned v okamžiku jejich odkupu a zbývající část pak 
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poukazuje na účet klienta po uhrazení pohledávky dlužníkem. Dodavatel tak získává peněžní 

prostředky ještě před dobou splatnosti svých pohledávek. 

 

Průběh faktoringové transakce je znázorněn na obrázku 7: 

 

 

 

 

Faktoring dává společnostem k dispozici hotovost, která je potřebná k další činnosti. Tím se 

tedy faktoring stává alternativním zdrojem financování [19]. Využití faktoringu může také 

zvýšit konkurenceschopnost podniku, protože odběratelům lze nabídnout delší dobu 

splatnosti. 

 

Z pohledu faktoringových společností je ideálním klientem dynamicky se rozvíjející podnik, 

který má zavedené odběratele a nabízí jim delší lhůtu splatnosti (obvykle 30 – 90 dní). Podnik 

přitom musí být schopen vygenerovat dostatek pohledávek (minimální požadovaná hranice 

obratu určeného pro faktoringové financování je 5 – 20 mil. Kč ročně). Faktoringová 
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společnost také obvykle požaduje, aby bylo více odběratelů (minimálně tři odběratelé, ale čím 

více, tím lépe). Tím se totiž snižuje riziko nezaplacení pohledávek a s ním i cena za faktoring. 

 

Forfaiting 

Forfaiting je metoda financování zejména střednědobých a dlouhodobých pohledávek. 

Forfaitingové společnosti odkupují pohledávky se splatností minimálně 90 dní a provádějí 

také odkupy i s několikaletou splatností (4 a více let). Na rozdíl od faktoringu postupované 

pohledávky u forfaitingu musí být nějakým způsobem jištěny (např. bankovní zárukou, 

dokumentárním akreditivem, pojištěním). 

Forfaiting se uskutečňuje na základě smlouvy mezi forfaiterem a dodavatelem (vývozcem). 

Ve smlouvě je specifikována konkrétní pohledávka, podmínky a náklady spojené s odkupem, 

termín realizace apod. Následuje dodání zboží zahraničnímu odběrateli, poté vývozce odprodá 

pohledávku forfaiterovi a získá okamžitou úhradu (hodnota pohledávky snížená o náklady 

forfaitingové společnosti). Forfaiter přebírá veškerá rizika a ke dni splatnosti inkasuje 

nominální hodnotu pohledávky přímo od odběratele (jeho banky). V případě, že se tak 

nestane, vystupuje jako věřitel. [17] 

 

Forfaiting se využívá především při dodávkách strojů, zařízení a investičních celků do 

zahraničí a je proto považován za jednu z možností podpory vývozu. Výhodou pro exportéra 

je především to, že se osvobozuje od veškerých úvěrových rizik a převádí měnové a kurzové 

riziko a také riziko nedobytnosti pohledávky na forfaitingovou společnost. [19] 
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4 Analýza současného stavu exportních aktivit a současného zajištění 

obchodních operací ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

 

Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. je jediným výrobcem, který používá unikátní 

technologii výroby zpětného protlačování pro průměry lahví až 406 mm. Tato výrobní 

technologie nebyla u tak velkých průměrů ocelových nádrží dosud nikde ve světě použita. 

V současnosti společnost disponuje nejmodernějším, plně automatizovaným a robotizovaným 

technologickým zařízením, které umožňuje ocelové láhve vyrábět na špičkové světové úrovni.  

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. je světově uznávaným výrobcem a exportuje do řady zemí 

celého světa. Pro dokreslení současné situace je na obrázku 8 znázorněna mapa exportních 

teritorií společnosti: 

 

 

Obr. 8  Exportní trhy společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. [18] 

 

Výrobky společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. nacházejí majoritně uplatnění na 

zahraničních trzích. Dlouhodobě také roste podíl prodejů na mimoevropská teritoria. V roce 

2013 činil podíl tržeb z domácího trhu pouze 7 %, v dalších evropských zemích se generovalo 

70 % tržeb. Největší díl tlakových nádob našel uplatnění v Evropě, konkrétně v Dánsku, 
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Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, Španělsku a Velké Británii. Z mimoevropských 

zemí pak v Kolumbii, Argentině, Mexiku, Brazílii, Chile a Izraeli. 

Pro názornost širokého spektra obchodních partnerů, a to jak z hlediska společenského, 

kulturního nebo legislativního je v tabulce 2 uvedena geografická struktura partnerů 

společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s., která dokládá, jak široký záběr obchodních 

partnerů tato společnost v současnosti má, včetně výše tržeb z prodeje dle jednotlivých zemí a 

let.  
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Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. se bohužel průběžně potýká s problematickými 

klienty a obchodními partnery. Vzhledem k nutnosti naplnit výrobní kapacity se tak dostává 

do řady problematických situací se zpožděním plateb, v krajním případě i neuhrazením 

pohledávky z řady různých důvodů.  

Vyvstává zde problém, jak systematicky řešit posuzování partnerů a klientů tak, aby se 

eliminovaly případné ztráty již ve svém zárodku, tedy již při začátcích jednání s klienty. 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. v této oblasti spoléhá pouze na zkušenosti, znalosti a 

individuální schopnosti jednotlivých pracovníků obchodního oddělení, kteří určují zajištění 

daného obchodního případu. Znamená to tedy, že v oblasti používání platebních instrumentů a 

zajištění obchodů nemá společnost stanoven žádný konkrétní systém k posuzování rizik 

spojený s daným obchodním případem. Je nutno říci, že tento přístup není systémový a neřeší 

základní otázku posuzování spolehlivosti klienta. Ve společnosti by měl fungovat systém, 

který by snížil rizika spojená se ztrátami z pohledu úhrady pohledávek za dodané zboží i 

v případě, že se např. změní struktura zaměstnanců (ať již přirozenými odchody nebo změnou 

organizační struktury). 

Proto je cílem této diplomové práce navrhnout systém, který by měl výrazně pomoci 

v systémovém a řádném posuzování obchodních případů a v eliminaci potenciálních ztrát již 

při vstupu do vzájemného partnerského a finančního vztahu obou subjektů, dodavatele – 

odběratele. 

Ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. je dlouhodobým problémem platební kázeň 

partnerů a odběratelů. Pohledávky po lhůtě splatnosti vážou velký finanční objem, který se 

zejména v době realizace investic jeví jako klíčový pro fungování společnosti na světovém 

trhu. Graf na obrázku 9 mapuje pohledávky společnosti po splatnosti (očištěné o 

vnitropodnikové sesterské organizace), z kterého vyplývá, že společnost má vázáno průměrně 

ročně přes 120 miliónů Kč, což činí téměř 10 % tržeb. Právě tyto popsané skutečnosti by 

mohl výrazně ovlivnit systém navrhovaný touto diplomovou prací. 
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 Obr. 9  Tržby z prodeje a pohledávky po splatnosti (v mil. Kč) v letech 2009 – 2014 

 

Pro názornost je v tabulce 3 uveden vývoj celkových tržeb z prodeje a pohledávek po 

splatnosti v mil. Kč včetně vyjádření v procentech: 

 

 

Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. má velmi dobře propracovaný systém jakosti, 

systém výroby, marketingovou politiku, bohužel však nemá prakticky zpracovanou žádnou 

finanční strategii ve vztahu k zákazníkům. Veškeré činnosti, které se v této oblasti odvíjejí, 

hodnocení obchodních partnerů a konkrétních objednávek jsou prováděny, jak již bylo 

uvedeno výše, na základě intuice, zkušeností obchodníků a prakticky s minimem informací 

při ověřování nových potenciálních partnerů. Proto dochází ve společnosti ke značnému 

nárůstu objemu pohledávek neuhrazených do doby splatnosti a navíc k nárůstu pohledávek 

delších než 180 dnů, jak je patrné z následující analýzy (viz tabulka 4 a obrázek 10): 
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   Obr. 10  Vývoj pohledávek v letech 2009 - 2014 

 

Výrobky společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. musí splňovat řadu norem na světové 

úrovni. Vzhledem k tomu, že společnost exportuje do řady zemí celého světa, jednotlivé 

národní normy, technologická náročnost na výrobek, chování zákazníků a jejich požadavky se 

výrazně liší. Segmentace trhu podle geografické polohy a rozmístění zákazníků po světadílech 

a částech kontinentů se tedy jeví jako optimální. 
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4.1 Rozdělení světových trhů 

Pro potřeby této analýzy jsou segmenty světového trhu rozděleny následovně: Evropa, 

Amerika, Asie, Rusko, Afrika, Austrálie. 

Aby bylo možné k problému přistoupit systematicky, je nutné rozdělit země, resp. teritoria dle 

podobných charakteristik na skupiny, které by vykazovaly podobné rysy ať už z hlediska 

hospodářského, společenského nebo kulturního. Z výše uvedených pohledů tedy byla 

provedena analýza různých teritorií, která dospěla k následnému rozdělení:  

 

4.1.1 Evropa 

Evropu je nutné rozdělit do dalších sekcí z důvodů různé finanční vyspělosti trhu, místních 

charakteristik a poměrů.  

Západní Evropa je historicky zvyklá dodržovat některá základní a bankovní pravidla, má již 

vyspělé a léty prověřené zákony a nehrozí ve velkém množství neseriozní jednání. Ze 

statistických dat společnosti je Západní Evropa pro VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

historicky největší a nejdůležitější trh, dodávky jsou většinou realizovány za standardních 

obchodních podmínek s předpokladem dobré platební morálky. 

Střední Evropa představuje pro společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. rovněž silnou 

pozici. Vývoj v obchodně-finanční sféře za posledních 20 let již prakticky dosáhl úrovně 

západních trhů, ale přece jen je obchodní riziko vyšší. Je proto potřeba dbát na finanční 

zajištění obchodů a jednotlivé obchodní partnery posuzovat dle konkrétní země a typu 

odběratele.  

Východní Evropa je charakterizována vysokou rizikovostí, s omezenými finančními zdroji. 

Finanční pravidla, normy a zákony nejsou vždy stanoveny, ani případné soudy a organizace 

dohlížející na finanční zajištění obchodů nejsou na dostatečně vysoké úrovni. V současné 

době společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. získává pozici zejména v pobaltském 

regionu, jehož země postupně přecházejí na evropské standardy. 

 

 



34 
 

4.1.2 Amerika 

Americký trh je velmi rozsáhlý a liší se také potřeby a požadavky zákazníků. Toto teritorium 

je opět nutné rozdělit na další segmenty. 

Severní Amerika je z velké míry seriózní trh s vysokými potřebami a se standardními 

obchodními vztahy. Je zde dobře rozvinutá legislativa, včetně případných soudních sporů a 

procesů. 

Jižní Amerika je perspektivním trhem zejména z hlediska dodávek tlakových nádob na 

zemní plyn. Jedná se však o trh finančně velmi nestabilní s vysokým stupněm rizikovosti. 

Finanční zajištění obchodů je zde nutností. 

4.1.3 Asie 

V Asii se nachází jak země s vyspělou ekonomikou a průmyslem (Japonsko, Taiwan, Jižní 

Korea, Čína), tak i země s méně vyspělým hospodářstvím (Vietnam, asijské země bývalého 

Sovětského svazu), nebo se specifickými podmínkami pro obchodní vztahy (Indie). Trhy jsou 

však z finančního hlediska připravené pro obchodování, jsou zde již rozvinuté vztahy 

s Evropou. Vzhledem k jiným zvyklostem je však nutné zajistit vyšší stupeň finančního 

zajištění a vzhledem k nestandardním pravidlům obchodování je také nutné dbát na garanci 

standardních platebních norem (arbitráž, evropský soud). 

4.1.4 Rusko 

Rusku byla přiřazena samostatná kategorie (není zařazeno ani do Evropy ani do Asie), neboť 

technologiemi a obchodními aktivitami neodpovídá žádnému z výše uvedených segmentů. 

Charakteristickými rysy jsou nestandardní obchodní vztahy, problematická komunikace a 

vysoká rizikovost realizovaných obchodů. Je nutno striktně garantovat platby účinnými 

platebními nástroji. VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. pronikla na ruský trh zejména 

dodávkami pro pivovary, avšak vzhledem k tuzemské konkurenci je nyní pozice na tomto trhu 

relativně slabá. 
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4.1.5 Afrika 

Z pohledu obchodování a finančního zajištění se jedná o velmi rizikové trhy, kde je nutno 

postupovat s maximálně možnou úrovní pojištění a finanční garancí. 

4.1.6 Austrálie 

Austrálie je velmi stabilní trh s vyššími nároky na kvalitu a se zavedenými dodavatelsko-

odběratelskými vztahy. Pozice společnosti je na tomto trhu slabá, dodávky jsou realizovány 

zejména pro sortiment dýchací techniky. 

 

 

Pro názornost jsou v tabulce 5 a na obrázku 11 uvedeny objemy tržeb v popisovaných 

teritoriích za období let 2009 – 2014, čímž je také prezentována důležitost minimalizace 

rizika ztrát z nezajištěných obchodů. 
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 Obr. 11  Objem tržeb v mil. Kč jednotlivých teritorií v letech 2009 – 2014 

 

Portfolio obchodních partnerů obsahuje prakticky celý světový trh, a tak není snadné 

jakýmkoliv způsobem unifikovat postup při stanovení platebních podmínek jak u partnerů 

stávajících, tak zejména u partnerů nových. Návrh na systematické řešení je uveden v kapitole 

5. 

 

Ještě před návrhem systému ohodnocení odběratelů bude provedena analýza současně 

využívaných platebních instrumentů ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 

 

4.2 Analýza současně využívaných platebních instrumentů 

Na základě dat poskytnutých společností VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. byla provedena 

analýza jednotlivých obchodních případů za období let 2013 – 2014 (viz příloha na vyžádání, 

jedná se o citlivá data). Pro potřeby této analýzy společnost poskytla data pouze za uvedené 
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roky 2013 - 2014. V případě, že by byla data k dispozici již od roku 2009, vypovídací hodnota 

by se jistě zvýšila, bohužel však pro tvorbu analýzy nebyla poskytnuta. 

Z provedené analýzy vyplývá následující: 

 

Afrika: 

V roce 2013 společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. obchodovala se šesti zákazníky 

z Afriky v celkovém objemu cca 16,4 mil. Kč, z toho u třech zákazníků byly využity 

zajišťovací instrumenty (1x pojištění, 2x akreditiv), což představuje 50 % zajištěných 

obchodů. K 31.12.2013 činil stav pohledávek do splatnosti 0 % a stav pohledávek po lhůtě 

splatnosti k 31.12.2013 činil cca 3 %. 

V roce 2014 společnost obchodovala s pěti zákazníky v celkovém objemu cca 73,6 mil. Kč, 

z toho bylo zajištěno 20 % obchodů (1x akreditiv). K 31.12.2014 stav pohledávek do 

splatnosti činil 17 % a stav pohledávek po splatnosti k 31.12.2014 byl cca 6,5 %. 

Pro názornost je zajištění obchodů v letech 2013 - 2014 uvedeno na obrázku 12: 

 

       

                   Obr. 12  Zajištění obchodů pro teritorium Afrika v roce 2013 a 2014 

 

 

Jižní Amerika: 

V roce 2013 společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. obchodovala s deseti zákazníky 

z Jižní Ameriky v celkovém objemu cca 160,8 mil. Kč, z toho u pěti zákazníků bylo využito 

zajišťovacích instrumentů (5x záloha), což představuje 50 % zajištěných obchodů. Stav 

pohledávek do lhůty splatnosti k 31.12.2013 činil 31 % a stav pohledávek po lhůtě splatnosti 

k 31.12.2013 byl cca 18 %. 

V roce 2014 společnost obchodovala také s deseti zákazníky v celkovém objemu cca 87,9 mil. 

Kč, z toho bylo zajištěno 50 % obchodů (2x platba předem, 3x záloha). K 31.12.2014 činil 

stav pohledávek do splatnosti 14 % a stav pohledávek po lhůtě splatnosti byl cca 70 %. 

Pro názornost je zajištění obchodů v letech 2013 - 2014 uvedeno na obrázku 13: 

2013 

Zajištěno 50%

Nezajištěno 50%

2014 

Zajištěno 20%

Nezajištěno 80%



38 
 

 

      

Obr. 13  Zajištění obchodů pro teritorium Jižní Amerika v roce 2013 a 2014 

 

 

Východní Evropa: 

V roce 2013 společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. obchodovala s devíti zákazníky 

z Východní Evropy v celkovém objemu cca 11,8 mil. Kč, z toho u dvou zákazníků byly 

využity zajišťovací instrumenty (1x platba předem, 1x záloha), což představuje 22 % 

zajištěných obchodů. K 31.12.2013 činil stav pohledávek do lhůty splatnosti 10 % a stav 

pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2013 byl 0 %. 

V roce 2014 společnost obchodovala rovněž s devíti zákazníky v celkovém objemu cca 23 

mil. Kč, z toho bylo zajištěno 33 % obchodů (1x platba předem, 1x záloha, 1x pojištění). 

K 31.12.2014 stav pohledávek do splatnosti činil 41 % a stav pohledávek po splatnosti 

k 31.12.2014 byl 1 %. 

Pro názornost je zajištění obchodů v letech 2013 - 2014 uvedeno na obrázku 14: 

 

       

         Obr. 14  Zajištění obchodů pro teritorium Východní Evropa v roce 2013 a 2014 

 

 

Asie: 

V roce 2013 společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. obchodovala s 25 zákazníky z Asie 

v celkovém objemu cca 76,6 mil. Kč, z toho u 11 zákazníků byly využity zajišťovací 

instrumenty, (7x platba předem, 1x záloha, 1x akreditiv, 2x pojištění), což představuje 44 % 

2013 

Zajištěno 50%

Nezajištěno 50%

2014 

Zajištěno 50%

Nezajištěno 50%

2013 

Zajištěno 22%

Nezajištěno 78%

2014 

Zajištěno 33%

Nezajištěno 67%
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zajištěných obchodů. Stav pohledávek do lhůty splatnosti k 31.12.2013 činil 12 % a stav 

pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2013 byl cca 5 %. 

V roce 2014 společnost obchodovala s 35 zákazníky v celkovém objemu cca 96,4 mil. Kč, 

z toho bylo zajištěno 46 % obchodů (12x platba předem, 2x akreditiv, 2x pojištění). 

K 31.12.2014 činil stav pohledávek do splatnosti 9 % a stav pohledávek po splatnosti 

k 31.12.2014 byl cca 15 %. 

Pro názornost je zajištění obchodů v letech 2013 - 2014 uvedeno na obrázku 15: 

 

      

       Obr. 15  Zajištění obchodů pro teritorium Asie v roce 2013 a 2014 

 

 

Rusko: 

V roce 2013 společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. obchodovala se šesti zákazníky 

z Ruska v celkovém objemu cca 13,8 mil. Kč, z toho u čtyř zákazníků byly využity 

zajišťovací instrumenty (4x platba předem), což představuje 66 % zajištěných obchodů. 

K 31.12.2013 činil stav pohledávek do lhůty splatnosti 0 % a stav pohledávek po lhůtě 

splatnosti k 31.12.2013 činil cca 33 %. 

V roce 2014 společnost obchodovala také se šesti zákazníky v celkovém objemu cca 24,7 mil. 

Kč, z toho bylo zajištěno 50 % obchodů (3x platba předem). K 31.12.2014 činil stav 

pohledávek do splatnosti 67 %  a stav pohledávek po splatnosti k 31.12.2014 byl cca 8 %. 

Pro názornost je zajištění obchodů v letech 2013 - 2014 uvedeno na obrázku 16: 

 

      

      Obr. 16  Zajištění obchodů pro teritorium Rusko v roce 2013 a 2014 

 

2013 

Zajištěno 44%

Nezajištěno 56%

2014 

Zajištěno 46%

Nezajištěno 54%

2013 

Zajištěno 66%

Nezajištěno 34%

2014 

Zajištěno 50%

Nezajištěno 50%
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Střední Evropa: 

V roce 2013 společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. obchodovala se 121 zákazníky ze 

Střední Evropy v celkovém objemu cca 652,8 mil. Kč, z toho u 13 zákazníků byly využity 

zajišťovací instrumenty (9x platba předem, 3x záloha, 1x pojištění), což představuje cca 11 % 

zajištěných obchodů. Stav pohledávek do lhůty splatnosti k 31.12.2013 činil 13 % a stav 

pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2013 byl cca 6 %. 

V roce 2014 společnost obchodovala se 141 zákazníky ze Střední Evropy v celkovém objemu 

cca 566,4 mil. Kč, z toho bylo zajištěno cca 12 % obchodů (11x platba předem, 1x záloha, 1x 

akreditiv, 4x pojištění). Stav pohledávek do splatnosti k 31.12.2014 činil cca 20 % a stav 

pohledávek po splatnosti k 31.12.2014 byl cca 2 %. 

Pro názornost je zajištění obchodů v letech 2013 - 2014 uvedeno na obrázku 17: 

 

      

          Obr. 17  Zajištění obchodů pro teritorium Střední Evropa v roce 2013 a 2014 

 

 

Severní Amerika: 

V roce 2013 společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. obchodovala se dvěma zákazníky 

ze Severní Ameriky v celkovém objemu cca 41,4 mil. Kč, z toho u jednoho zákazníka bylo 

využito zajišťovacího instrumentu (1x záloha), což představuje 50 % zajištěných obchodů. 

K 31.12.2013 činil stav pohledávek do lhůty splatnosti 1 % a stav pohledávek po lhůtě 

splatnosti byl 0 %. 

V roce 2014 společnost obchodovala s pěti zákazníky v celkovém objemu cca 101,9 mil. Kč, 

z toho bylo zajištěno 40 % obchodů (1x záloha, 1x pojištění). K 31.12.2014 činil stav 

pohledávek do splatnosti cca 3 % a stav pohledávek po splatnosti k 31.12.2014 byl cca 5 %. 

Pro názornost je zajištění obchodů v letech 2013 - 2014 uvedeno na obrázku 18: 

 

2013 

Zajištěno 11%

Nezajištěno 89%

2014 

Zajištěno 12%

Nezajištěno 88%



41 
 

      

      Obr. 18  Zajištění obchodů pro teritorium Severní Amerika v roce 2013 a 2014 

 

 

Austrálie: 

V roce 2013 společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. obchodovala pouze s jedním 

zákazníkem v celkovém objemu 1,2 mil. Kč, který nebyl žádným způsobem zajištěn. Stav 

pohledávek do lhůty splatnosti k 31.12.2013 činil cca 6 %, stav pohledávek po lhůtě splatnosti 

k 31.12.2013 byl 0 %. 

V roce 2014 společnost obchodovala se třemi zákazníky v celkovém objemu cca 6 mil. Kč, 

z toho bylo zajištěno 33 % obchodů (1x pojištění) a stav pohledávek do lhůty splatnosti 

k 31.12.2014 činil 0 %. Stav pohledávek po splatnosti k 31.12.2014 však byl cca 22 %.  

Pro názornost je zajištění obchodů v letech 2013 - 2014 uvedeno na obrázku 19: 

 

      

Obr. 19  Zajištění obchodů pro teritorium Austrálie v roce 2013 a 2014 

 

 

Západní Evropa: 

V roce 2013 společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. obchodovala s 86 zákazníky ze 

Západní Evropy v celkovém objemu cca 484, 2 mil. Kč, z toho u 13 zákazníků byly využity 

zajišťovací instrumenty (1x platba předem, 2x záloha, 10x pojištění), což představuje cca     

15 % zajištěných obchodů. K 31.12.2013 činil stav pohledávek do lhůty splatnosti cca 15 % a 

stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2013 byl cca 4% 

V roce 2014 společnost obchodovala se 107 zákazníky v celkovém objemu cca 557,2 mil. Kč, 

z toho bylo zajištěno cca 22 % obchodů (4x platba předem, 7x záloha, 1x akreditiv, 12x 

2013 

Zajištěno 50%

Nezajištěno 50%

2014 

Zajištěno 40%

Nezajištěno 60%

2013 

Zajištěno 0%

Nezajištěno 100%

2014 

Zajištěno 33%

Nezajištěno 67%
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pojištění). Stav pohledávek do lhůty splatnosti k 31.12.2014 činil cca 13 % a stav pohledávek 

po lhůtě splatnosti k 31.12.2014 byl cca 4 %. 

Pro názornost je zajištění obchodů v letech 2013 - 2014 uvedeno na obrázku 20: 

 

      

       Obr. 20  Zajištění obchodů pro teritorium Západní Evropa v roce 2013 a 2014 

 

 

Z provedené analýzy je zřejmé, že společnost využívá následující platební instrumenty:   

 platbu předem (před dodávkou), 

 zálohu (částečná úhrada na materiál), 

 dokumentární akreditiv, 

 pojištění. 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné najít a definovat postup ohodnocení rizikovosti 

nových klientů a navrhnout systematické řešení oceňování odběratelů. Musí se vzít v úvahu 

celá škála světových trhů, jejich různé zvyklosti a platební nástroje a v neposlední řadě také 

mentalita a způsoby obchodování v tak rozličných teritoriích, jakými jsou např. vyspělé země 

EU a naopak hospodářsky a společensky zaostalejší země Afriky, nebo středního či blízkého 

východu. Takovými kriterii mohou být např.: kritérium teritoriální, historie obchodů s klienty 

(délka spolupráce), vzájemné obraty apod. 

 

 

 

 

 

2013 

Zajištěno 15%

Nezajištěno 85%

2014 

Zajištěno 22%

Nezajištěno 78%
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5 Návrh metodiky hodnocení bonity odběratelů 

 

Obchodní činnost podniku musí probíhat plynule, proto je nutné věnovat zvýšenou pozornost 

posouzení možných rizik a preventivním opatřením. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. nemá stanoven žádný konkrétní systém posuzování rizik 

spojený s daným obchodním případem, je v rámci této kapitoly společnosti navržen jednotný 

postup pro snížení rizika spojeného se ztrátami z pohledu úhrady pohledávek za dodané zboží. 

Úspěšně uskutečněný obchod je soubor navazujících činností od poptávky až po realizaci 

obchodu. Základní postup realizace nového obchodního případu by měl mít následující 

průběh: 

 poptávka nového zákazníka, 

 prověření technických možností potenciální dodávky, 

 sběr informací, 

 ohodnocení bonity odběratele dle dále uvedeného navrhovaného systému, 

 stanovení výše úvěrového limitu a platebních podmínek, 

 stanovení zajišťovacích instrumentů, 

 schválení obchodního kontraktu (např. zakázkovou komisí), 

 potvrzení objednávky, 

 realizace dodávky. 

Nejvýraznějším rizikovým faktorem uskutečněného obchodu je nedodržení závazků 

odběratelem, ať už v důsledku jeho neschopnosti či nevůle splácet. Vznikají pak pohledávky 

z obchodního styku, kterým je třeba předcházet a pokud přesto vzniknou, je třeba je řídit. 

 

5.1 Sběr informací 

Pro snížení rizik má velký význam správný výběr obchodního partnera. O budoucím 

odběrateli je nutné získat maximum informací, především ekonomické postavení na trhu, 

finanční sílu, platební disciplínu, ale také informace o vlastnících, skladbě managementu a 

oboru podnikání. Nejcennějšími informacemi jsou finanční výkazy (Rozvaha, Výkaz zisků a 

ztrát), výroční zprávy. Zdrojem informací také může být osobní hodnocení daného odběratele 

pracovníky obchodního oddělení. Ke sběru dat lze využít např. různé dotazníky (pro 

zákazníky i pro zaměstnance), obchodní rejstříky, věstníky apod. 
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V případě, že o potenciálním odběrateli nejsou k dispozici informace z jiných zdrojů, lze 

požadované hospodářské informace objednat u specializované informační kanceláře.  

Velmi důležitým krokem je předání obdržených informací mezi jednotlivými útvary podniku. 

 

5.2 Hodnocení bonity odběratelů 

Smyslem hodnocení bonity odběratele je snaha vyhnout se pohledávkám po lhůtě splatnosti. 

Na základě zjištěných informací by v rámci tohoto kroku mělo proběhnout konkrétní 

rozdělení odběratelů do bonitních skupin včetně stanovení způsobu, jak budou hodnoceni. 

Důležité je také stanovit hlediska, způsoby a metody, podle kterých se jednotliví odběratelé 

budou hodnotit včetně stanovení vah pro jednotlivá hlediska. Hlediska hodnocení mohou být 

např. podle historie zákazníka, platební disciplíny, stability, teritoriální hledisko a jiná. 

Pro účely ohodnocení nových obchodních případů lze použít taktéž porovnání délky 

spolupráce s daným partnerem a objem doposud realizovaných tržeb. Toto kritérium je 

prakticky částečně již používáno, bohužel bez jakékoliv ohodnocovací stupnice, nebo jinak 

určené klasifikace. 

Výsledkem tohoto kroku je u jednotlivých skupin stanovit podmínky, za jakých lze danou 

objednávku přijmout, stanovit limit odběratelského úvěru včetně stanovení platebních 

podmínek a požadavků na zajištění pohledávky (zajišťovacích nástrojů). 

Odběratelský úvěrový limit lze charakterizovat jako maximální objem úvěru, který je podnik 

ochoten odběrateli poskytnout. Jedná se tedy o maximální částku, kterou může daný odběratel 

společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. dlužit. Pokud má odběratel úvěr již vyčerpán, 

další obchod je možné realizovat pouze při platbě předem, případně po splacení části již 

poskytnutého úvěru.  

Při využívání zajišťovacích instrumentů je potřeba stanovit konkrétní způsob zajišťování 

pohledávek. Použití zajišťovacích instrumentů může být omezeno např. vztahem 

s odběratelem, zvyklostmi daného segmentu trhu, nebo také přístupem a znalostmi 

pracovníků. 
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5.3 Navrhovaný praktický postup při hodnocení odběratelů 

Navrhovaný systém ohodnocení „spolehlivosti“ či „nespolehlivosti“ odběratelů, jak 

potenciálních, tak stávajících, by měl brát v úvahu reálné faktory a charakteristiky odběratelů, 

které je možno konkrétním způsobem analyzovat, kvantifikovat, ohodnotit a na základě těchto 

informací doporučit formu, resp. platební podmínku úhrady závazku vzniklého dodávkou 

zboží. 

Pro stanovení postupu a faktorů posuzování konkrétního partnera, resp. obchodního případu 

jsou možná tato hlediska: 

 teritorium, odkud odběratel pochází, 

 historie daného odběratele (doba existence firmy od založení, změny ve vlastnických 

strukturách apod.), 

 obrat odběratele (velikost firmy), 

 platební disciplína (schopnost splácet, platební reference), 

 objem tržeb (velikost zakázky). 

 

Zdůvodnění navrhovaných hledisek (kritérií): 

 

Teritorium: 

Lze předpokládat, že jak společenské, tak kulturní a politické faktory ovlivňují dění v různých 

společnostech a tyto společnosti pak vytvářejí pravidla pro fungování v rámci svých systémů. 

Při úvahách o možnostech ohodnocení „spolehlivosti“ potenciálního obchodního klienta bylo 

zjištěno, že je možné sloučit do skupin některá teritoria, kde jsou uplatňována shodná nebo 

podobná pravidla obchodování, a to jak pravidla daná zákony, tak především zvyklostmi a 

v neposlední řadě také např. náboženskými pravidly. Např. v EU a evropských zemích lze 

zpravidla říci, že většina partnerů ctí jak obchodní, tak ostatní pravidla a má zákonné normy, 

jak postupovat vůči neseriózním obchodním praktikám. Naproti tomu např. v Indii a na 

blízkém či středním východě právní vymahatelnost a obchodní zvyklosti jsou vykládány 

„volnější formou“. Na základě konzultací a analýz lze říci, že toto hledisko se jeví jako 

důležité a podstatné, avšak pro jeho uplatnění ve zvažovaném systému hodnocení „bonity“, 

resp. „spolehlivosti“ odběratelů je nutné jej důkladně rozborovat. 
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Historie odběratele: 

Lze předpokládat, že společnost, která existuje na trhu dlouhou dobu, bude z pohledu 

spolehlivosti serióznějším partnerem, než společnost nebo subjekt založený v době nedávné a 

nemající na trhu žádné vazby a u které nelze předpokládat určitou „setrvačnost“ ve fungování 

v daném segmentu trhu nebo oboru. Navíc dle zkušeností společnosti VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s. se lze setkat se subjekty založenými přímo za účelem krátkého setrvání na 

trhu, a to ať již s relativně seriózním účelem (např. po získání části trhu následným prodejem 

předem vytipovanému klientovi), nebo konkrétně za účelem kumulace dluhů a následným 

vyhlášením insolvence. I hledisko historie odběratele lze tedy popsat, kvalifikovat a 

navrhnout jeho hodnocení. 

 

Obrat odběratele: 

Podobně jako výše uvedené kritérium doby existence a působení firmy na trhu, je možno vzít 

v úvahu také kritérium velikost firmy, neboť lze předpokládat, že schopnost nejen splácet své 

závazky, ale také přečkat nepříznivé a kritické časy bude daleko lepší u velkých společností, 

než u subjektů s malými finančními zdroji a rezervami. Za kritérium velikost firmy se jeví 

optimální např. obrat společnosti, nebo objem vlastní výroby, pokud se jedná o výrobní 

společnost. 

 

Platební disciplína: 

Pokud se jedná o nový subjekt, se kterým společnost doposud neobchodovala, jeví se jako 

výhodné ověřit platební reference na trhu, a to zejména na základě veřejně dostupných 

informací, nebo na základě dotazu u pojišťovacích společností. Pokud společnost 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. navazuje na spolupráci s již v minulosti známým subjektem, 

jeho platební kázeň bude ověřena dle informací dostupných ve společnosti. 

 

Objem tržeb: 

Pro ohodnocení rizikovosti konkrétního obchodního případu je navrhnuto také kritérium 

velikost dané zakázky, kontraktu, objednávky. Toto kritérium se jeví jako výhodné nejen pro 

získání pohledu na daného odběratele, ale na samotný obchodní případ jako celek. Pro 

společnost je výhodnější mít větší zakázku (kontrakt) spojenou s vysokým objemem tržeb. Je 

však nutné brát v úvahu možné hledisko neuhrazení zakázky, proto tomuto kritériu nebude 

přiřazena vysoká váha. 
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Na základě výše uvedeného postupu je navrhnuto možné řešení rozdělení odběratelů do 

bonitních skupin využitím bodovací metody (viz tabulka 6). Hodnocení včetně stanovení váhy 

pro jednotlivá kritéria bylo konzultováno s vedoucími obchodních skupin a také schváleno 

obchodním ředitelem společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.  

 

 

 

Jako nejsložitější pro ohodnocení se jeví návrh ukazatele posuzování spolehlivosti zákazníka 

dle geografické polohy daného subjektu. Na základě jednotlivých výše uvedených kritérií a 

provedených analýz je navrhnuto klasifikovat jednotlivá teritoria z pohledu jejich rizikovosti 

(úrovně rizika finančního zajištění) včetně přiřazení patřičného hodnocení. 

Hodnotící ukazatele je možné stanovit dle kategorizace rizikových skupin (od nejméně 

rizikových k vysoce rizikovým) např. následovně: 

1. jistá platba bez rizika, 

2. velmi nízká úroveň rizika, 

3. nutnost zajištění, 

4. riziková platba, 

5. vysoká úroveň rizika nezaplacení. 

Konkrétní klasifikace jednotlivých teritorií včetně patřičného hodnocení vyžaduje 

individuální přístup k danému obchodnímu partnerovi, neboť společnost VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s. např. v současnosti obchoduje s africkými nadnárodními obchodními 

partnery, jejichž mateřská společnost má sídlo v Evropě, tudíž je platba méně riziková. 



48 
 

Ovšem pokud by se jednalo výhradně o afrického klienta, byla by úroveň rizika nezaplacení 

vysoká. Na druhou stranu Austrálie je velmi stabilním trhem, v provedené analýze však bylo 

zjištěno, že v roce 2014 činil stav pohledávek po lhůtě splatnosti na tomto teritoriu cca 22 %. 

Po důkladném rozboru se však ukázalo, že se v tomto případě jednalo o reklamaci zboží, 

proto platba nebyla provedena. Dle provedených analýz a zejména na základě konzultací 

s obchodním ředitelem a vedoucími obchodních skupin společnosti VÍTKOVICE 

CYLINDERS a.s. bylo navrhnuto níže uvedené hodnocení jednotlivých teritorií: 

 

TRH        HODNOCENÍ  

Západní Evropa, Severní Amerika, Austrálie  1 

Střední Evropa      2 

Východní Evropa      3 

Asie         3-4 

Rusko        4 

Afrika, Jižní Amerika      5 

 

Z tabulky 6 vyplývá, že hodnota, která bude vybrána ve sloupci „Hodnocení charakteristiky“ 

pro daný ukazatel „Spolehlivost odběratele“, je závislá na rozdělení podle teritorií, kterým 

bude přiřazeno patřičné hodnocení. Návrh na stupnici ohodnocení po analýze kritérií je 

následující: 

TERITORIUM     HODNOCENÍ  

Západní Evropa, Severní Amerika, Austrálie 801 - 1000 bodů, 

Střední Evropa     601 - 800 bodů, 

Východní Evropa     401 - 600 bodů, 

Asie        301 - 400 bodů, 

Rusko       201 - 300 bodů, 

Afrika, Jižní Amerika     0 - 200 bodů. 

 

Návrh na ohodnocení kritéria Hodnocení odběratele pro ukazatel „Doba na trhu“ je 

následující: 

 firma působící na trhu do 5 let  0 – 350 bodů, 

 firma působící na trhu 5 – 20 let 351 – 700 bodů, 

 firma působící na trhu nad 20 let 701 – 1000 bodů. 
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Hodnota ukazatele „Velikost firmy“ má níže uvedené navrhované hodnocení: 

 malá firma s ročním obratem 1 – 6,5 mil. Kč  0 – 350 bodů, 

 střední firma s ročním obratem 6,5 – 100 mil. Kč  351 – 700 bodů, 

 velká firma s ročním obratem nad 100 mil. Kč 701 – 1000 bodů. 

 

Hodnota pro daný ukazatel „Schopnost splácet“ bude závislá na platební disciplíně daného 

odběratele a rovněž je navrhnuto patřičné hodnocení: 

 ve lhůtě splatnosti   851 – 1000 bodů, 

 1 – 30 dnů po splatnosti  701 – 850 bodů, 

 31 – 60 dnů po splatnosti  551 – 700 bodů, 

 61 – 90 dnů po splatnosti  401 – 550 bodů,  

 91 – 180 dnů po splatnosti  251 – 400 bodů, 

 181 – 360 dnů po splatnosti  1 – 250 bodů, 

 nad 360 dnů po splatnosti  0 bodů. 

 

Ukazatel „Velikost zakázky“ závisí na objemu tržeb budoucího odběratele a hodnocení pro 

stanovení hodnoty do sloupce „Hodnocení charakteristiky“ je následující: 

 zakázka v objemu nad 20 mil. Kč  801 - 1000 bodů, 

 zakázka v objemu 10 – 20 mil. Kč  601 - 800 bodů, 

 zakázka v objemu 5 – 10 mil. Kč  401 - 600 bodů, 

 zakázka v objemu 1 – 5 mil. Kč  201 - 400 bodů, 

 zakázka v objemu do 1 mil. Kč  0 - 200 bodů. 

 

Výše uvedené bodové hodnocení pro každý ukazatel (pro každou charakteristiku) je 

stanoveno v určitém rozmezí, aby byl zároveň hodnotiteli ponechán prostor pro subjektivní 

hodnocení konkrétního odběratele. 

Podle získaného bodového hodnocení pak budou jednotliví odběratelé rozděleni do bonitních 

skupin a každé skupině bude navržen limit odběratelského úvěru a způsob zajištění, jak uvádí 

tabulka 7. Výše úvěrového rámce byla rovněž konzultována a také schválena obchodním 

ředitelem společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. 
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Výše uvedené návrhy na rozdělení odběratelů do bonitních skupin mohou být libovolně 

doplněny o další ukazatele (např. zda je daný odběratel pojistitelný či nikoliv). Také 

významnost kritérií hodnocení závisí na vlastních cílech a preferencích společnosti 

VÍTKOVICE CYLINDERS a.s.  

Konkrétní forma zajištění bude vyplývat ze skutečnosti, jaké bodové ohodnocení daný 

odběratel získá a do jaké bonitní skupiny bude zařazen. 
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V současné době společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. využívá jako způsob zajištění 

obchodů platbu předem, zálohu a v malém množství pojištění či dokumentární akreditiv. Na 

trhu však existuje široká škála dalších možností zajišťovacích instrumentů, společnosti je tedy 

doporučeno z těchto možností využít např. bankovní záruku. Použití konkrétních 

zajišťovacích instrumentů je však závislé na společenských, kulturních a politických 

faktorech, na mentalitě a zvyklostech obchodování v různých teritoriích, proto je potřeba o 

způsobu zajištění jednat individuálně s daným odběratelem a bankou. 
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6 Zhodnocení přínosů navržených doporučení 

Společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. sice je tradiční firmou na trhu s více jak stoletou 

historií, z pohledu praktického obchodování ve standardních komerčních podmínkách se však 

jedná o poměrně „mladou firmu“, poněvadž v opravdových světových „konkurenčních“ 

podmínkách se pohybuje teprve od porevolučního období a dá se říci, že se stále ještě 

v určitém ohledu vyvíjí. A to platí v mnohém právě v oblasti systémového přístupu 

k finančnímu zabezpečení obchodů.   

Přínosem touto diplomovou prací navrhovaného systému je jednoznačně předcházení vzniku 

polhůtných pohledávek, nebo alespoň jejich minimalizace. Lze očekávat, že díky tomu 

společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. může dosáhnout přesunu finančního objemu, 

v současnosti vázaného pohledávkami, do jiných, přínosnějších položek jako např. investice, 

úhrada závazků apod. 

K 31. 12. 2014 společnost evidovala pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši cca 134 mil. Kč. 

V případě, že by uvedený systém hodnocení obchodních partnerů a s tím spojený návrh 

využívání platebních instrumentů přinesl úsporu finančních prostředků, které byly k 31. 12. 

2014 vázány pohledávkami po lhůtě splatnosti nad 60 dnů, představovala by tato úspora 

částku téměř 82 mil. Kč. Navíc, pokud by tento objem finančních prostředků měla společnost 

k dispozici, nemusela by čerpat úvěrový rámec a mohla by si dovolit řadu dalších investic do 

výrobního zařízení, oprav, nebo by tyto prostředky mohla využít jiným způsobem. 

Tyto výše uvedené úspory jsou jen přímými úsporami. Lze však reálně předpokládat, že 

pokud se nebudou muset pracovníci obchodního i finančního oddělení věnovat časově 

náročnému vymáhání pohledávek, mohou svou energii a pracovní dobu vložit do získávání 

nových obchodních kontraktů, což přinese další nemalé efekty. 

Cílem této diplomové práce bylo navrhnout systém, který by za pomoci jak stávajících, tak 

nových finančních nástrojů měl výrazně pomoci v systémovém a řádném posuzování 

obchodních případů a v eliminaci potenciálních ztrát již na samotném počátku. Snahou bylo 

rozebrat danou problematiku z pohledu nestranného subjektu a navrhnout nová, jiná řešení, 

která mohou mít přínosy zejména z dlouhodobějšího pohledu. Lze předpokládat, že pokud ne 

jako celek, tak minimálně částečně se toto zadání podařilo naplnit. 
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7 Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo na základě provedených hodnocení, analýz a rozborů 

navrhnout nejen využití příslušných platebních instrumentů vedoucích ke snížení úrovně 

pohledávek po splatnosti, která je v současné době ve společnosti VÍTKOVICE CYLINDERS 

a.s. vysoká, ale také souběžně navrhnout postupy a systém, jak tyto platební instrumenty 

použít v praktických podmínkách společnosti tak, aby bylo možné nalézt, vyhodnotit, odhalit, 

definovat a specifikovat rizika spojená s daným konkrétním obchodním případem, což je vždy 

předpokladem pro snížení nebo dokonce eliminaci potenciálních ztrát.  

 

V této diplomové práci byl navrhnut systém určený k posuzování rizik spojených s úhradou 

pohledávek v obchodním styku. Tento systém je založen na principu hodnocení bonity 

jednotlivých odběratelů. Bonita odběratele je počítána z pěti charakteristik, kterým byla 

přiřazena váha a bodová hodnota. Byla stanovena kritéria, na základě kterých jsou 

jednotlivým odběratelům přiřazeny body vyplývající z provedených analýz. Následně byly 

sestaveny bonitní skupiny odběratelů, u kterých bylo doporučeno zajištění obchodů. Smyslem 

a podstatou této diplomové práce nebylo exaktní finanční vyjádření využití platebních 

instrumentů, nýbrž návrh systémového řešení. Snahou bylo pokusit se naznačit určitý návrh 

možného řešení, případně ukázat metodiku, jakou by bylo možno analyzovat a definovat míru 

rizika, a tuto pak v maximální možné míře eliminovat. 

 

Diplomová práce poskytuje určitý náhled na objem finančních prostředků, se kterými 

společnost VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. disponuje, na úroveň prostředků vázaných na 

obchodní transakce nebo na objem financí nutných pro udržení portfolia klientů a další rozvoj 

a posílení pozic společnosti.  
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