
  



  



 



  



Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá hodnocením finančních rizik ve vybraném podniku a 

následnými doporučeními k jejich eliminaci. V teoretické části jsou definovány a popsány 

vlastnosti jednotlivých finančních rizik, z nichţ tři jsou vybrány a dále detailněji řešeny.  

V praktické části jsou identifikací a analýzou rizik včetně výpočtů finančních ukazatelů  

za období 2012 aţ 2014 tato rizika rozdělena podle závaţnosti dopadu na podnik a k nim  

na závěr navrţena opatření ke sníţení jejich působení na vybraný podnik. 
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Abstract 

This thesis deals with the evaluation of financial risks in the chosen company and 

followed by recommendations for their elimination. In the theoretical part of thesis are 

defined and described characteristics of individual financial risks, from which three are 

selected and solved more detailed. In the practical part through identification and analysis of 

risks, including calculations of financial indicators in period 2012 – 2014 are risks divided 

according to the severity of the impact on the company and then suggested counter-measures 

to reduce their effect on the chosen company. 
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1 Úvod 

Diplomová práce je zaměřena na hodnocení finančních rizik a jejich řízení uvnitř 

společnosti. Finanční rizika jsou přímo spojena s hospodařením a řízením ekonomiky 

v podniku, jsou ovlivňována finančním řízením, vnitropodnikovým řízením a jinými oblastmi 

v podniku. I vně podniku jsou faktory mající vliv na rizika, jako jsou politické, legislativní, 

obchodní, trţní a ekonomické podmínky podnikání. Finančním rizikům by měl věnovat 

pozornost kaţdý podnik, ať jiţ obchodní či výrobní. Většinou se podniky zaobírají jen 

několika riziky, a to nejčastěji těmi, která nevyţadují velké úsilí k jejich omezení, nebo 

nesprávně preferují jiná či méně důleţitá rizika na úkor těch zásadních. Přitom je velice 

důleţité mít rizika pod kontrolou na základě jejich identifikace a správného řízení. 

 

 V mnoha případech se také nastavují určité systémy řízení rizik aţ po osobní negativní 

zkušenosti. Nezáleţí na velikosti podniku, kaţdý zodpovědně se chovající podnik by se měl 

rizikům věnovat skrze finančního či výrobního ředitele, nebo poţádat o pomoc 

konzultantskou firmu či individuálního poradce, pokud není podnik schopen sám rizika řešit. 

Mít rizika pod kontrolou musí mít kladný dopad na podnikání. Ve vybrané společnosti se řešil 

rozbor tří rizik zadluţenosti, likvidity a obratu pohledávek.  

 

Práce je strukturována do teoretické a praktické části. Teoretická část je rozdělena 

na dvě kapitoly, v první jsou popsána hlavní finanční rizika ohroţující finanční instituce  

i výrobní podniky. Z nich jsou vybrána tři rizika, kterým je dále věnována pozornost v podobě 

jejich hodnocení a návrhů následné eliminace. V druhé kapitole je rozebrána teorie řízení 

rizik, kam spadá management řízení rizik a fáze řízení rizik. V praktické části jsou aplikovány 

kroky řízení rizik, počínaje identifikací rizik spolu s pomocí vzorců ukazatelů za účelem 

zjištění stavu rizik v podniku. Jako zdroj potřebných informací poslouţily výroční zprávy 

podniku za období 2012 – 2014. Získané výsledky a připomínkování samotného podniku byly 

vyuţity k analýze rizik. Semaforovou metodou se rizika ohodnotila dle své závaţnosti a těm  

s nejhorším hodnocením byla navrţena doporučení k jejich omezení. 

 

 Cílem diplomové práce bylo vyhodnocení finančních rizik likvidity, zadluţenosti a 

obratu pohledávek, dále jejich analýza, řízení a stanovení moţných opatření k jejich sníţení 

ve vybraném podniku.   
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2 Vybraný podnik, a.s 

Vybraný podnik má silnou pozicí v oblastech strojírenské produkce a dodávek velkých 

investičních celků, disponuje moderní, rozsáhlou a unikátní výrobní základnou a know-how 

podpořeným výzkumem a vývojem. 

 

Podnik se soustřeďuje zvláště na speciální strojírenské komponenty větších rozměrů, 

které jsou technologicky velmi náročné. V oblasti preference činností se věnuje hlavně rozvoji 

engineeringu jako budoucnosti podniku.  

 

Hlavními zákazníky tohoto proexportně orientovaného podniku jsou evropské 

společnosti. Důleţitými jsou hlavně do budoucna také zákazníci z Asie, severní a jiţní 

Ameriky. 

 

Podnik usiluje o zvyšování podílu výroby a dodávek strojírenských produktů  

s vysokou přidanou hodnotou. Mezi své hlavní cíle řadí snahu být globálním lídrem 

špičkových strojírenských technologií, řídit specializované engineeringové obory a rozvíjet 

své aktivity kvalifikovanými pracovníky.   

 

Cílem podniku v oblasti environmentu a BOZP je minimalizovat negativní dopady 

průmyslové činnosti na ţivotní prostředí a maximalizovat míru ochrany a bezpečnosti 

zaměstnanců ve výrobním procesu. 

 

Podnik zaměstnává okolo 1 000 zaměstnanců. Investuje miliony korun na adaptaci 

absolventů škol a do vzdělávacích aktivit svých zaměstnanců. 

 

Právní forma subjektu je akciová společnost, za kterou navenek jedná představenstvo. 

Jménem podniku jedná představenstvo navenek tak, ţe jedná předseda představenstva 

samostatně nebo dva členové představenstva společně. Vedením podniku je pověřen generální 

ředitel.  Generálnímu řediteli je podřízeno 7 odborných úseků, v jejichţ čele stojí příslušný 

ředitel a které zajišťují nezbytný chod podniku. Schematické zobrazení organizační struktury 

se základním popisem činností jednotlivých úseků (viz Příloha 1). [34] 
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3 Riziko 

Riziko se v dnešní době vyskytuje téměř všude a není tomu jinak ani v podnikových 

činnostech. Také podniky čelí jistým rizikům, kterým je věnována tato kapitola, ze zadání 

práce vyplývá, ţe se jedná konkrétně o rizika finanční. V úvodu této kapitoly je popsána 

samotná definice rizika. Další část je věnována jednotlivým finančním rizikům, která jsou 

jádrem diplomové práce. U kaţdého jsou uvedeny moţné příčiny vzniku a typové vzorce 

pro jejich výpočet. 

3.1 Definice rizika 

Riziko má celou řadu definic, jelikoţ neexistuje jedna všeobecně uznávaná. Nejčastěji 

lze riziko chápat jako [30]: 

 

 důsledek očekávané škody (závaţnost důsledků očekávané škody), 

 odchylka od plánovaného výsledku, která má ţádoucí charakter v podobě zisku nebo 

neţádoucí v podobě ztráty, 

 výskyt při pravděpodobnosti výskytu škodlivé události, 

 potenciální nepřízeň okolností nebo potenciální hrozba za podmínky vzniku škody či 

krize, kde se zjišťuje kauzální řetězec rizikových faktorů. 

Výraz riziko má svůj arabský i latinský původ. Latinským slovem riscum se označuje 

nepříznivá či náhodná událost. Slovo arabského původu risq se pouţívá pro vše, z čeho můţe 

být zisk a má význam příznivého výsledku. V Řecku se následně arabské slovo risq stalo 

odvozeninou, která se obecně vztahovala ke změně výsledku v kladném i záporném smyslu. 

Převáţně negativní význam pak má francouzské slovo risqué a anglický výraz risk. Úskalí, 

kterému se museli mořeplavci vyhnout, charakterizoval italský výraz risco. Pod heslem risco 

najdeme ve starších encyklopediích vyjádření, ţe se jedná o nebezpečí či odvahu. V dnešní 

době a v teorii rizika je jiţ nebezpečí spojováno s hrozbou. Dnes je riziko chápáno jako 

nebezpečí vzniku škody, ztráty, poškození či zničení, případně nezdaru při podnikání. [16] 

Za riziko se povaţuje výskyt nečekaných událostí, obvykle s negativním výsledkem 

v budoucnosti [3]. 

 

Riziko se někdy nesprávně úzce spojuje s nejistotou. Riziko se vţdy pojí s určitou 

aktivitou či projektem s nejistými výsledky, které ovlivňují třeba i finančně subjekt realizující 

danou aktivitu. Při neúspěchu určitého projektu můţe dojít k hospodářským ztrátám,  
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avšak v opačném případě se při úspěchu můţe zvýšit konkurenceschopnost podniku  

a dosaţení lepších hospodářských výsledků. Nejistota se týká především neschopnosti 

spolehlivě odhadnout budoucí vývoj faktorů rizika, které ovlivňují výsledky aktivit. [7]  

Na obrázku 1 jsou uvedeny typické parametry rizika. 

 

 

Obr. 1 Typické parametry rizika [16] 

3.2 Finanční rizika 

Definice rizika ve financích odpovídá pravděpodobnosti, ţe očekávaný výnos investice 

bude odlišný od reálného výnosu investice. Tímto se definují jednak dobré výsledky,  

kdy reálný výnos je vyšší neţ očekávaný, a také špatné výsledky (niţší neţ očekávaný výnos). 

Riziko je kombinací nebezpečí a příleţitosti. Vysoké výnosy souvisejí s velkými 

příleţitostmi, kdeţto vyšší riziko je důsledkem vyššího nebezpečí. Termín nebezpečí se  

ve financích charakterizuje jako riziko a příleţitost jako očekávaný výnos. [3] 

 

Finanční riziko většinou vychází ze způsobu financovaní určité firmy. Větší zadluţení 

přinese vyšší výhodu v případě většího rozdílů mezi úroky z dluhu a rentabilitou aktiv. 

K posouzení míry tohoto rizika se pouţívá koeficient finančního rizika (EAT/EBIT). [19] 

Tedy jako poměr čistého zisku a zisku před zdaněním a úroky. 
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Podle potenciálního finančního následku ztráty se dají rizika členit do jednotlivých 

skupin [24]:  

 

 Kritické riziko, čili všechna ohroţení, jehoţ potenciální ztráty se projeví bankrotem 

firmy. 

 Závaţné riziko ohroţení, kdy jeho potenciální ztráty nezpůsobí bankrot,  

avšak pro další fungování firmy budou nutné půjčky finančních prostředků. 

 Běţné riziko, ohroţení, jehoţ případné ztráty mohou být vykryty stávajícími aktivy 

firmy nebo jeho běţným příjmem, aniţ by nastal nějaký nepatřičný finanční tlak. 

Přidělení jednotlivých ohroţení do jedné z těchto tří skupin vyţaduje určení velikosti 

finanční ztráty, která vznikne z daného ohroţení, a určení firemní schopnosti zvládnout 

takové ztráty. 

 

Na finanční riziko mají vliv tyto tři faktory [25]: 

 

1. Subjekt, kterému se můţe stát ztráta. 

2. Aktivum či příjem, které při sníţení své hodnoty, zničení nebo změnou vlastnictví 

způsobí finanční ztrátu. 

3. Hrozba (nebezpečí), která můţe zapříčinit ztrátu. 

Podstatou prvního faktoru finančního rizika je to, ţe výskytem určité události bude 

někdo ovlivněn. Ostatní dva faktory jsou vztaţeny k finančním předmětům a k nebezpečí, 

které můţe zapříčinit jejich ztrátu. Finančnímu riziku není vystaven jednotlivec, jenţ nevlastní 

nic hodnotného. A pokud by se jeho majetku nebo jeho následujícímu příjmu také nemohlo 

nic stát, riziko by neexistovalo. 

 

 

Obr. 2 Přehled finančních rizik  
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Finanční rizika se dělí do pěti hlavních skupin (viz Obr. 2), tj. úvěrové, trţní, likvidní, 

operační, obchodní a dodatkové (systémové riziko) [10]: 

3.2.1 Úvěrové riziko 

Úvěrové riziko nastává při selhání partnera (dluţníka) z toho důvodu, ţe není schopen 

dostát svým závazkům dle podmínek kontraktu, čímţ způsobí drţiteli pohledávky (věřiteli) 

ztrátu. K těmto závazkům patří úvěrové aktivity, obchodní a investiční aktivity, platební styk 

a vypořádání cenných papírů během obchodování na vlastní i cizí účet. Úvěrové riziko se 

objevilo ve stejnou dobu jako samotné úvěrování. Jestliţe úvěrem rozumíme očekávání přijetí 

finančních prostředků, pak úvěrové riziko je pravděpodobnost, ţe toto očekávání nebude 

realizováno. [10] 

 

Úvěrové riziko se dále dělí na kategorie úvěrového rizika, tj. na [11]: 

 

 Přímé úvěrové riziko – vzniká ztrátami ze selhání partnera u tradičních rozvahových 

poloţek v částečné nebo plné hodnotě, tj. u úvěrů, vkladů, půjček, směnek, dluhopisů, 

apod. 

 Riziko úvěrových ekvivalentů – riziko ztráty při selhání partnera u podrozvahových 

poloţek, tj. u poskytnutých úvěrových příslibů, záruk, dokumentárních akreditivů, 

derivátů apod. 

 Vypořádací riziko – riziko ztráty ze selhání provedení v procesu vypořádání 

(dodávky), tedy v situaci dodání hodnoty partnerovi, jehoţ hodnota ještě není 

k dispozici. 

 Riziko úvěrové angaţovanosti – ztráta angaţovanosti vůči partnerovi, zemi, 

ekonomickému sektoru, nástroji apod. 

3.2.2 Tržní riziko 

Druhým významným rizikem je trţní (cenové) riziko. Jedná se o riziko ztráty způsobené 

změnami trţních cen jakoţto změnami hodnot finančních či komoditních nástrojů z důvodu 

nepříznivých změn trţních podmínek, např. nepříznivého vývoje cen akcií, úrokových měr, 

cen komodit či měnového kurzu. [10] 
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Trţní rizika se dělí na tyto základní kategorie [11]: 

 

 Úrokové riziko, které je rizikem ztráty kvůli změně cen nástrojů citlivých  

na úrokové míry. 

 Akciové riziko, coţ je riziko ztrát ze změn cen nástrojů citlivých na ceny akcií. 

 Komoditní riziko, které je rizikem ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny 

komodit. 

 Měnové (devizové) riziko, coţ je riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých  

na měnové kurzy. 

3.2.3 Likvidní riziko 

Riziko likvidit se týká situace, kdy podnik nemá dostatek volných finančních prostředků 

k uhrazení svých splatných závazků. Trvalé zajištění platební schopnosti je jednou 

z nejdůleţitějších podmínek, které musí podnik splnit. [12] 

 

Existují dvě základní kategorie likvidního rizika [10]: 

 

1) Riziko financování, které je rizikem ztráty v situaci momentální platební neschopnosti. 

Je to riziko neschopnosti zajistit hotovost na portfolio aktiv a pasiv s danými 

splatnostmi a úrokovými mírami.  

2) Riziko trţní likvidity, které je rizikem ztráty při malé likviditě trhu s finančními 

nástroji, které brání rychlé likvidaci pozic, čímţ dojde k omezení přístupu k peněţním 

prostředkům. Toto riziko spočívá v neschopnosti zlikvidovat finanční nástroje 

s dostatečnou rychlostí a v dostatečném objemu za rozumnou cenu. Riziko spočívá 

v poklesu likvidity nástrojů na trhu a neexistenci rozumných cen.  

3.2.4 Operační riziko 

Pro toto riziko je velice důleţité, aby nejvyšší vedení podniku dohlíţelo na aktivity 

svých oddělení, zvláště dealerů, třebaţe jsou tito vysoce kvalifikovaní. I zkušení pracovníci 

totiţ mohou lehce zneuţít svého postavení. Vedení je proto odpovědné za řízení operačního 

rizika včetně dohledu nad systémem vnitřní kontroly. Například ve finančních ústavech jsou 

pro situace nahodilých situací záloţní systémy. [11] 
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Existuji tyto formy operačního rizika [10]: 

 

 Transakční riziko, coţ je riziko ztráty v důsledku chyb ve způsobu provádění operací, 

chyb vyplývajících z komplikovanosti produktů a neschopnosti aktuálních systémů je 

provádět, chyb zaúčtování obchodů a chyb ve vypořádání obchodů. 

 Riziko operačního řízení, které je rizikem ztráty vycházející z chyb vedením aktivit  

ve front, middle a backoffice; patří zde neidentifikovatelné obchody nad limit, 

podvodné operace, padělání a praní peněz apod. 

 Riziko systémů, které je rizikem ztráty z důvodu chyb v systémech podpory; zahrnují 

se zde chyby v počítačových programech, chyby v matematických vztazích modelů 

apod. 

3.2.5 Obchodní riziko 

Obchodní riziko se dělí do těchto kategorií [11]: 

 

 právní riziko, vznikající z právních poţadavků partnera či z právní neprosaditelnosti 

kontraktu, 

 riziko změny úvěrového hodnocení, kdy můţe dojít ke sníţení moţnosti získat peněţní 

prostředky za přijatelné náklady, 

 reputační riziko, coţ je riziko ztráty při poklesu reputace na trzích, 

 daňové riziko, objevující se při změnách daňových zákonů nebo nepředvídaného 

zdanění, 

 riziko měnové konvertibility, 

 riziko pohromy, 

 regulační riziko. 

3.2.6 Systémové riziko 

U tohoto rizika dochází k přenosu potíţí, pokud jedna instituce není schopna splnit své 

závazky při jejich splatnosti a způsobí, ţe další instituce nebudou schopny dostát svých 

závazků při jejich splatnosti. Toto selhání pak vede k velkým likvidním a úvěrovým 

problémům a dokonce můţe poškodit stabilitu finančních trhů. [10] 
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3.3 Vybraná rizika podniku 

3.3.1 Riziko zadlužení 

Kdyţ podnik pouţívá k financování svých aktiv pro svou činnost cizí zdroje (dluh), 

jedná se o skutečnost nazývanou jako zadluţenost. Ve skutečné ekonomice nepřichází 

v úvahu, ţe by velký podnik financoval všechna svá aktiva z vlastního kapitálu nebo pouze 

z kapitálu cizího (viz Obr. 3). 

 

Pokud podnik pouţívá k financování svých aktiv pouze vlastní kapitál, dochází  

ke sníţení celkové výnosnosti vloţeného kapitálu. U zadluţenosti všeobecně platí,  

ţe při vyšším objemu závazků je potřeba se v budoucnosti více zaměřit na vytváření 

prostředků na jejich splacení. Pomocí všech ukazatelů zadluţenosti je moţné u firem určit, 

z jak velké části jsou jejich aktiva financována cizími zdroji [20]. 

 

Při řešení míry zadluţenosti se počítá s následujícími předpoklady [15]: 

 

 Cizí kapitál je levnější neţ kapitál vlastní (největší riziko nese vlastní kapitál  

a odměnou za jeho vlastnictví (dividenda). 

 Při růstu zadluţenosti roste také úroková míra (zvyšuje se riziko pro věřitele a vyšší 

riziko poţaduje větší výnosnost). 

 S růstem zadluţenosti rostou poţadavky akcionářů na vyšší dividendy. 

 Nahrazení vlastního kapitálu dluhem vede ke zlevnění nákladů na celkový kapitál  

do určité míry zadluţenosti (poté tyto náklady zahájí růst). 

 

 Obr. 3 Optimální kapitálová struktura [28] 
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Ukazatele zadluţenosti poměřují zejména vlastní a cizí zdroje, nicméně se zabývají  

také schopností uhradit náklady dluhu. Součástí analýzy zadluţenosti by mělo být i zjištění  

objemu majetku, který je firmou pořízen na leasing. Aktiva nabytá pomocí leasingu se totiţ 

neobjevují v rozvaze, ale jenom jako náklad ve výkazu zisku a ztráty. Ukazatele zadluţenosti 

v takovém případě neprozradí celkovou zadluţenost podniku, ta se pak musí hledat  

u ukazatelů ve výsledovce. [21] 

 

Ukazatele zadluženosti 

Ukazatelé zadluţenosti jsou označovány jako poměrové ukazatelé a jsou 

charakterizovány jako ukazatelé dlouhodobé finanční stability. U velkých podniků není 

moţné, aby financovaly veškerá svá aktiva pouze z kapitálu vlastního. Proto musí pouţít 

k financování aktiv i cizí kapitál. Pokud by podnik financoval vše z kapitálu vlastního, 

sniţoval by tím svou výkonnost a nemuselo by docházet k zisku. Podnik můţe pouţit 

k financování kombinaci vlastního a cizího kapitálu, v případě malého podniku s velkými 

příjmy pouze vlastní kapitál, ale nikdy nelze pouţívat pouze kapitál cizí. [33] Z pohledu 

zadluţenosti obecně platí, ţe s rostoucím objemem závazků je potřeba  

v budoucnu vytvářet prostředky na jejich splácení. Veškeré ukazatele zadluţenosti dávají 

firmám přehled o tom, jak jsou jejich aktiva financována cizími zdroji. Ukazatelé zadluţenosti 

bývají ovlivňovány především čtyřmi faktory: riziko, daně, typ aktiv a úroveň finanční 

volnosti podniku. [19]  

 

 Celková zadluženost 

Ukazatel celkové zadluţenosti určuje, kolik cizích zdrojů se vztahuje na jednu korunu 

aktiv. Niţší ukazatel celkové zadluţenosti znamená pro majitele větší jistotu. [1] 

 

Celková zadluţenost = 
cizí kapitál

celková aktiva 
 (1) 

 

 K tomuto ukazateli je dopočítáván ukazatel podílu vlastního kapitálu. Při sečtení těchto 

dvou ukazatelů by měla vyjít hodnota rovná jedné. [1] 

Podíl vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) = 
vlastní kapitál

celková aktiva
 (2) 

 

Celková zadluţenost + Podíl vlastního kapitálu = 1 (3) 
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 V případě vyššího podílu dlouhodobých závazků vůči krátkodobým závazkům  

se podnik nemusí obávat poţadavku věřitelů na okamţité splacení závazků, přičemţ poměr 

dlouhodobých cizích zdrojů vzhledem k vlastnímu jmění by se měl pohybovat pod 50%. [1] 

  

                                        Krátkodobá zadluţenost = 
krátkodobé závazky

aktiva
                                        (4) 

 

Dlouhodobá zadluţenost = 
dlouhodobé závazky

aktiva
                                      (5) 

 

 Úvěrová zadluženost 

Tento ukazatel sledují banky při ţádostech o úvěr. Pokud je hodnota ukazatele příliš 

vysoká, je předpoklad výskytu problémů při získání nových úvěrů. [1] 

 

         Úvěrová zadluţenost = 
úvěry

vlastní kapitál
                                          (6) 

  

 Ukazatel úrokového krytí  

Ukazatel se počítá jako poměr zisku před úroky a zdaněním vůči nákladovým úrokům. 

Jedná se o ukazatel vyjadřující zajištěnost placení úroků, tedy kolikrát má podnik kryty úroky 

hospodářským výsledkem za účetní období. Vypovídá o schopnosti podniku uskutečnit 

splátky úroků. Čím je úrokové krytí vyšší, tím je i finanční situace podniku lepší.[23] Pokud 

hodnota ukazatele klesá, pak se sniţuje i výkonnost firmy. S hodnotou kolem jedné  

se firma dostává do krize. [1] 

 

                         Úrokové krytí (interest coverage) = 
zisk před zdaněním a úroky

nákladové úroky
                    (7)                       

3.3.2 Riziko likvidity 

Likviditou se rozumí hotovost, volný disponibilní kapitál, platební schopnost, finanční 

dostupnost, solventnost, likvidní stav[13]. Pro ukazatele likvidity platí, čím je vyšší, tím lepší 

je situace podniku z hlediska platební pohotovosti. Na druhou stranu zase příliš vysoké 

ukazatele likvidity nemusejí být ideální, jelikoţ představují vysoké hodnoty oběţných aktiv,  

které přinášejí malé efekty. Sníţení zásob nebo pohledávek sniţuje náklady s nimi spojené  

a umoţňuje sníţení kapitálu vázaného v oběţných prostředcích a jeho účinnější vyuţití. [1] 

 

Pouţívají se tři základní ukazatele likvidity - okamţitá, pohotová a běţná [19]. 
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Okamţitá likvidita =  
krátkodobý finanční majetek

krátkodobé závazky 
                                     (8) 

 

Okamţitá likvidita je označována jako likvidita 1. stupně popřípadě jako cash ratio  

a reprezentuje to nejuţší vymezení likvidity. Pouze ty nejlikvidnější poloţky z rozvahy do ní 

vstupují.[19] Výsledkem je informace o okamţité schopnosti podniku zaplatit své krátkodobé 

závazky. Hodnota by se měla pohybovat kolem jedné a určitě by neměla klesnout pod 0,2.  

Ve jmenovateli se uváději krátkodobé závazky se splatností do 12 měsíců. [1] 

 

Pohotová likvidita = 
(krátkodobý finanční majetek + pohledávky)

krátkodobé závazky
                      (9) 

 

Pohotová likvidita je představována jako likvidita 2. stupně, popřípadě jako acid test. 

U pohotové likvidity platí, ţe čitatel i jmenovatel by měli mít stejné hodnoty, tedy poměr 1:1, 

popřípadě aţ 1,5:1. [19] V čitateli se navíc zahrnují méně likvidní pohledávky neţ je 

krátkodobý finanční majetek, které se obtíţně převádějí na peníze. Kvůli zamezení zkreslení 

samotného ukazatele se vylučují nedobytné a pohledávky po lhůtě splatnosti. Aby podnik byl 

schopen likvidity, je nutné dosáhnout hodnoty ukazatele vyšší neţ 1, nejlépe v rozmezí 

1 – 1,5. [1] 

Běţná likvidita = 
oběţná aktiva

krátkodobé závazky
                                         (10) 

 

Běţná likvidita je označována jako likvidita 3. stupně neboli current ratio. Tato likvidita 

ukazuje, kolikrát oběţná aktiva pokrývají krátkodobé závazky podniku, anebo kolika 

jednotkami oběţných aktiv je pokryta jedna jednotka krátkodobých závazků. [19] 

Jsou v ní obsaţena všechna oběţná aktiva, tedy i pohledávky a závazky. Tento ukazatel 

je citlivý na sloţení pohledávek a sloţení a objem zásob, včetně jejich správného oceňování 

vůči jejich prodejnosti. Není reálné, aby podnik prodal veškeré své zásoby  

na zaplacení svých dluhů, protoţe by v takovém případě neměla z čeho vyrábět. Doporučená 

hodnota běţné likvidity je 2 – 3. [1] 

S analýzou likvidity je taktéţ spojena jedna významná kategorie zvaná čistý pracovní 

kapitál. Podle metodického členění patří ukazatel čistého pracovního kapitálu do skupiny 



13 

 

rozdílových ukazatelů, nicméně velmi úzce souvisí s likviditou, proto se obecně řadí 

k ukazatelům likvidity. [19] 

Čistý pracovní kapitál je důleţitý pro stanovení platební schopnosti firmy. S růstem 

čistého pracovního kapitálu se zvětšuje schopnost firmy hradit závazky. V případě opačného 

trendu, či dokonce v situaci záporných hodnot, je část dlouhodobých aktiv kryta 

krátkodobými zdroji a podnik je tak finančně nestabilní. [1] Čistý pracovní kapitál je rozdíl 

mezi oběţnými aktivy a krátkodobými závazky. Lze jej definovat jako část firemních 

oběţných aktiv, která jsou financována z dlouhodobých prostředků. [8] 

Čistý pracovní kapitál = oběţná aktiva - krátkodobé závazky                      (11) 

3.3.3 Riziko pohledávek 

Pohledávka znamená právo věřitele ţádat po dluţnikovi plnění určitého závazku. 

Většinu pohledávek podniku tvoří závazky jeho odběratelů za nezaplacené výrobky a sluţby. 

Jsou to finanční prostředky, které nebyly podniku zaplaceny ihned při dodávce, ale budou 

zaplaceny pro určité době. Takovéto zboţí bylo poskytnuto na úvěr. Pohledváky jsou 

účtovány v aktivech – dojde ke sníţení stavu zásob a navýšení poloţky pohledávky. 

Vyrovnáním dluhu peněţní pohledávka zaniká. Pohledávky mají vliv na finanční hospodaření 

podniku, jelikoţ vznikem pohledávky se účetně vytváří výnos společnosti. Na společnost 

negativně dopadá situace nesplácení pohledávky, které přináší náklady na její vymáhání  

a také ovlivňuje likviditu firmy. Lze se tomu bránit zajišťovacími instrumenty. [31] Pokud 

není dluţník schopen zaplatit peněţní pohledávku kvůli své platební neschopnosti, jedná se  

o tzv. nedobytnou pohledávku. Takto se dodavatel (věřitel) můţe dostat do tzv. druhotné 

platební neschopnosti, jestliţe není schopen financovat nedobytnou pohledávku úvěrem  

od banky apod. [28] Pohledávky se mohou dle doby splatnosti dělit na krátkodobé a 

dlouhodobé, podle místa vzniku pak na tuzemské a zahraniční. [5] 

 

Pohledávky tvoří velkou část majetku podniku, je proto nutné věnovat jejich řízení 

velkou pozornost. Řízení pohledávek znamená usměrňovat je z hlediska objemu, sloţení  

a času. Základem jejich řízení jsou časové plány pohledávek a úvěrová politika. [28] 

 

 

 

 



14 

 

Ukazatele aktivity  

Ukazatelé aktivity podávají informace o tom, jak se efektivně hospodaří s firemními 

aktivy (majetkem, zásobami, pohledávkami), jak dlouho jsou tedy finanční prostředky vázány 

v aktivech. Poskytují přehled o pouţívání jednotlivých podnikových částí, zda má velké 

nevyuţité kapacity, jestli má dostatek produktivních aktiv. Těmito ukazateli se poměřují 

poloţky rozvahy (majetek) a výkazy zisků a ztrát (trţby). [19]  

 

V případě ukazatelů aktivity u pohledávek se vyuţívají následující vzorce [1]: 

 

                                   Obrat pohledávek = trţby/krátkodobé pohledávky                 (12) 

 

                Doba obratu krátkodobých pohledávek = 365/krátkodobé pohledávky                 (13) 

 

Tento ukazatel říká, jak silnou má společnost vyjednávací pozici vůči svým 

zákazníkům. Malá doba obratu pohledávek vypovídá o tom, ţe odběratelé podnik potřebují. 

Tento poměr měří rychlost, s jakou jsou pohledávky přeměněny v hotovost. Obrat pohledávek 

je čas poţadovaný pro jeden kompletní cyklus, který je tvořen začátkem vzniku pohledávky 

aţ do doby vzniku nové pohledávky. [17] 

 

S pohledávkami souvisí také ukazatelé aktivity závazků. Doba obratu závazků hodnotí, 

jak efektivně se podniku daří zvládat své dluţníky, a to na základě výpočtu průměrného počtu 

dnů trvání výběru hotovosti od svých dluţníků. [22] 

 

Pouţívají se následující vzorce: 

 

                                       Obrat závazků = trţby/krátkodobé závazky                            (14) 

 

                          Doba obratu krátkodobých závazků = 365/krátkodobé závazky                  (15) 

 

Se všemi zmíněnými riziky se pojí také ukazatelé rentability. 
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Ukazatelé rentability 

Tento ukazatel je tvořen podílem, kdy v čitateli je ukazatel příslušného hospodářského 

výsledku a ve jmenovateli se vyskytuje kapitál (neboli trţby). Obecně mají mít ukazatelé 

rentability rostoucí tendenci, avšak svou velikostí a růstem jsou závislé na daném odvětví. [1] 

 Rentabilita celkových aktiv 

Rentabilita podává přehled o vyuţívání aktiv k produkování zisku před jeho zdaněním  

a úroky. Rentabilita celkových aktiv je hodnocení efektivnosti vyuţívání výrobních faktorů  

ve formě dlouhodobého a krátkodobého majetku včetně ostatních aktiv. Účetně se jedná o tzv. 

bilanční poměr, kdy se aktiva rovnají pasivům. Pasiva se tak dosadí za aktiva, výsledek je pak 

shodný. Ukazatel vyjadřuje rozsah zhodnocení veškerých zdrojů podniku, jako jsou stálá a 

ostatní pasiva podniku. V případě nízkých hodnot ukazatele se hovoří o nevyuţívání zdrojů 

podniku, malé produktivitě podniku, čemuţ nasvědčují nízké hodnoty realizovaného zisku. 

[30] 

                Rentabilita celkového kapitálu = 
zisk před zdaněním a úroky

 aktiva
                          (16)             

 

 Rentabilita vlastního kapitálu 

Informuje vlastníka o tom, jak ziskový je jeho vlastní kapitál a jak velký výnos mu 

přináší. O ukazatele se zajímají zejména investoři, pro které je důleţité vidět ukazatel větší 

neţ úroky, které mohou získat z jiného způsobu investování. [1] Tento poměr měří mnoţství 

příjmů, které plynou kmenovým akcionářům jako procento z jejich vlastního kapitálu  

v podniku. [2] 

                                 Rentabilita vlastního kapitálu = 
 zisk

 vlastní kapitál
                               (17) 

 

 Rentabilita tržeb 

Ukazatelem rentability trţeb se zjišťuje, jak velký podíl zisku před zdaněním a úroky je 

zahrnut v jedné koruně trţeb. Platí zde pravidlo, ţe čím vyššího podílu je dosaţeno, tím lépe 

podnik vyuţívá své zdroje. [30] 

                                                 Rentabilita trţeb = 
zisk

trţby
                                              (18) 
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4 Teorie řízení rizik 

Řízení rizik je moţno brát jako přípravu na krizové situace a rozhoduje o ţivotnosti 

podniku. Podnik se musí naučit, ţe nikdy se nedá rizikům zabránit úplně, jde je pouze omezit 

jejích řízením, které tato kapitola přibliţuje. Důleţité je umět rozpoznat, zda je či není nutné 

se zabývat tím či oním rizikem a zda ho eliminovat. Řízení rizik v sobě zahrnuje identifikaci 

rizik, analýzu a jejich hodnocení s následným hledáním opatření. 

4.1 Management rizik 

  

Obr. 4 Diagram modelu procesu řízení rizik [32] 

 

Pod management rizik spadá celý proces zjištění, kontroly, eliminace a minimalizace 

nejistých událostí, které mohou mít dopad na subjekt (viz Obr. 4). Subjekt má snahu omezit 

působení jiţ aktivních i budoucích rizik a podává řešení, která mají eliminovat efekt 

neţádoucích vlivů a naopak nabízejí vyuţití příleţitosti činnosti pozitivních vlivů. [26]  

Do procesu řízení rizik se řadí rozhodovací proces, který vychází z analýzy rizika. Součástí 

řízení rizika bývá také uváděno i šíření informací o riziku spolu s vnímáním rizika. 

Rozhodujícím krokem procesu řízení rizik je výběr správného řešení. Konečným výsledkem 

kaţdé fáze řízení rizika je rozhodnutí. Ve většině případů tvoří výstup více variant řešení. 

Nebezpečná úroveň rizika vyţaduje pozastavení probíhajícího procesu a zavedení opatření 

sníţení rizika. Pokud je riziko přijatelné, ale nikoliv bezvýznamné, a moţnost zisku je značná, 

vypracovává se obvykle plán preventivních opatření s cílem jeho redukce. Pro zbytková 
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rizika, která nejdou protiopatřením účinně sníţit, se vypracovávají krizové plány. [24] Řízení 

rizik přispívá i k ohodnocení rizikovosti případných transakcí, které má daný subjekt moţnost 

uzavřít. Řízení rizik je jedním z nástrojů managementu finanční instituce k zajištění 

poţadované rizikové úrovně, co se týče jak jednotlivých transakcí, tak kompletní rozvahy této 

instituce [3]. 

 

 Mimo analýzy rizik, jejich identifikace a popisu, hodnocení a návrhu opatření ještě 

řízení rizika zahrnuje [25]:  

 

 výběr protiopatření, 

 analýzu přínosů, 

 implementaci protiopatření, 

 testování (komplexní prověřování) protiopatření. 

 Nedílnou součástí strategického řízení v podnikatelských subjektech se stává schopnost 

včas identifikovat a účinně řídit rizika. Neuvědomění si rozsahu a síly dopadu souvisejících 

rizik a nevytvoření si účinného mechanismu pro jejich řízení, můţe subjektům způsobit 

sníţení stability, propad zájmu a důvěry investorů, a tím i zvýšení nákladů na jeho 

financování. 

4.2 Cíle řízení finančních rizik 

 Cíle, které si podnik nastavil v oblasti strategického řízení firmy, by se měly shodovat 

s cíli týkajícími se řízení rizika. Pokud má podnik za svůj hlavní cíl přeţití, musí se zaměřit  

na redukci nákladů ve spojení s diverzifikací odbytu či nákupu. Plány v oblasti sniţování 

rizika budou zaměřeny na volbu vhodného postupu zajištění obchodní smlouvy s novými 

obchodními partnery, nebo do oblasti určování jejich solventnosti. Jestliţe je například 

strategií firmy nepřetrţitý růst, pak kromě jiného je nutné se zaměřit na sníţení rizika 

týkajícího se finančních zdrojů. V první řadě musí manaţer identifikovat riziko, poté jej 

vyhodnotit, coţ zahrnuje zjištění eventuální velikosti ztráty, odhalení pravděpodobnosti 

výskytu ztráty a vytyčení si priorit.[26] Cílem řízení rizik je provést taková opatření,  

aby obchodování, budování pozic a provozní aktivity nevystavily podnik ztrátám, 

které by ohroţovaly jeho ţivotaschopnost. Schopnost podniku ustát ekonomické a trţní 

změny se rovná úrovni pokroku systému řízení rizik. Řízení rizik má obsahovat důkladnou 



18 

 

a trvalou identifikaci moţných událostí a změn na trhu, jeţ mohou výrazně ovlivňovat podnik. 

[10]  

4.3 Základní pojmy 

 Aktivum 

Všechno, co má pro subjekt hodnotu, se označuje za aktivum. Tato hodnota se dá 

zmenšit působením hrozby. Také sám subjekt můţe být aktivem, jelikoţ hrozba můţe působit 

na celou jeho existenci. [26] Aktiva se dělí na hmotná (například nemovitosti, peníze, cenné 

papíry apod.) a na nehmotná (např. informace, předměty průmyslového a autorského práva, 

morálku pracovníků, kvalitu personálu apod.). Aktivum je zranitelné vůči působení hrozby 

a zároveň je proti ní chráněno protiopatřeními. [24] 

 

 Hrozba 

Hrozba je osoba, událost, aktivita nebo síla, která negativně ovlivňuje bezpečnost nebo 

můţe zapříčinit škodu. Mezi některé hrozby se můţe řadit například přírodní katastrofa, 

poţár, krádeţ, získání přístupu k informacím cizí osobou, apod. Škoda způsobená hrozbou  

při jediném působení na dané aktivum se nazývá dopad hrozby. Dopad hrozby se můţe 

odvodit od absolutní hodnoty ztrát, ve které jsou zahrnuty náklady na obnovení činnosti 

aktiva nebo náklady na odstranění škod způsobených danému subjektu. [24] 

 

 Zranitelnost 

Je slabina, nedostatek nebo stav daného aktiva (subjektu nebo jeho části), který můţe 

hrozba pouţít pro působení svého neţádoucího vlivu. Zranitelnost je vlastností aktiva, jeţ 

vyjadřuje citlivost aktiva vůči působení dané hrozby. Tam, kde dochází ke vzájemnému 

působení hrozby s aktivem, tam vzniká i zranitelnost. Její základní charakteristikou je její 

úroveň. [24] 

 

 Protiopatření 

Protiopatření je proces, postup, procedura, technický prostředek nebo cokoliv jiného,  

co bylo navrţeno speciálně pro sníţení působení hrozby, zmírnění zranitelnosti či dopadu 

hrozby. Aby se předešlo vzniku škody či se usnadnilo překlenutí jejích následků, navrhují se 

různá protiopatření. [26] 
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Protiopatření je charakterizováno efektivitou a náklady. Efektivita vyjadřuje, nakolik je 

protiopatření schopno sníţit účinek hrozby. Je jedním z hlavních parametrů při posuzování 

vhodnosti vyuţití daného protiopatření v procesu zvládání rizik. Mezi náklady  

na protiopatření se řadí náklady na pořízení, zavedení a provoz protiopatření. Také náklady 

jsou důleţitými parametry pro výběr protiopatření. Výběr vhodného protiopatření se řídí 

optimalizací, která spočívá v nalezení co nejúčinnějšího protiopatření, s co nejmenšími 

náklady na jejich realizaci. [25] 

 

 Riziko 

Riziko je výsledkem vzájemného působení hrozby a aktiva. Hrozbu, která nemá vliv  

na ţádné aktivum, není potřeba brát při analýze rizik v úvahu. Pokud na aktivum nepůsobí 

ţádná hrozba, není pak předmětem analýzy rizik. Úroveň rizika je dána hodnotou aktiva, 

úrovní hrozby a zranitelností aktiva. Na nárůstu úrovně rizika má podíl úroveň hrozby, 

hodnota aktiva a zranitelnost. Úroveň rizika sniţuje pouze protiopatření. Po eliminaci rizika 

pomocí protiopatření zůstává zbytkové riziko. To by mělo být tak malé, ţe není nutné 

provádět další protiopatření k jeho zmenšení, a také bylo přijatelné pro subjekt. [24] 

 

Referenční úrovní se rozumí hranice míry rizika, která určuje, zda riziko je či není 

zbytkové. Tím se zjistí, zda je nutné provádět další opatření pro sníţení rizika. [25]  

 

4.4 Fáze řízení rizik 

4.4.1 Identifikace a popis rizik 

Zde spadá vytvoření seznamu rizik ohroţujících podnik. Jsou do něj zahrnuta všechna 

rizika představující potenciální ohroţení. Podoba rizika je závislá na předmětu činnosti 

podniku. Všechna rizika se od sebe liší nejen svým charakterem, ale i pravděpodobností 

výskytu a stupněm závaţnosti důsledků. Takový odhad proto pracuje s nejistotou a 

proměnlivostí dat. U kalkulace důsledků se zjišťuje míra závaţnosti včetně subjektivního 

postavení k vnímání rizika. Součástí je specifikace poţadavků, jaké další informace jsou ještě 

potřeba. Jsou různé metody k identifikaci rizik, jako jsou např. brainstorming, metoda Delphi, 

ETA (EventTreeAnalysis- analýza stromu událostí), FMEA (Failure Mode and EffectAnalysis 

– analýza moţných vad a jejich důsledků), FMECA (Failure Mode and Effect and Criticality 

Analysis – analýza moţných vad, jejich důsledků a kritičnosti) atd. [30] 
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4.4.2 Analýza rizik 

Při omezování rizik se nejdříve provádí jejich analýza, která se zabývá definováním 

hrozeb, pravděpodobností jejich uskutečnění a vlivem na aktiva. Prvním krokem je tedy 

určení rizik a jejich závaţnosti, čímţ se určí velikost jejich dopadu pro podnik. [25] Je nutné 

vţdy analyzovat a vyhodnotit moţná rizika, aby bylo moţné stanovit, která z nich podnik 

můţe nést a v jakém rozsahu. Není v silách podniku omezit veškerá rizika, některým však 

můţe předejít. [14] Analýza je proto hlavním vstupem pro řízení rizik. 

 

V analýze rizik se vyuţívá kvalitativní a kvantitativní analýza rizik. Kvalitativní analýza 

rizik vyjadřuje pravděpodobnost výskytu hrozby a závaţnost jejich následků kvalifikovaným 

odhadem. Tato metoda je pro hodnotitele rychlejší a jednodušší, je ovšem méně spolehlivá 

z důvodu subjektivního odhadu. Kvantitativní analýza rizik vychází z matematického výpočtu 

rizika zaloţeného na pravděpodobnosti jeho výskytu a závaţnosti následků. Nevýhodou 

analýzy je její náročnost provedení a vysoká úroveň formalizovaného postupu. [30] 

4.4.3 Hodnocení a návrh opatření 

Provádí se na základě hodnocení daného rizika, pravděpodobnosti jeho výskytu  

a významnosti důsledků. Při této fázi se utvářejí podnikové cíle a navrhují prevence, případně 

cesty ke zmírnění účinků. Rizika se třídí podle jejich významu pro podnik. Z hlediska nákladů 

a přínosů se významnost vztahuje k míře přijatelnosti. [27]  

4.5 Snížení rizika   

Jelikoţ je význam rizik spojen jak s jeho pravděpodobností výskytu, tak s jeho vlivem 

na výstup projektu, pokud k němu nakonec dojde, omezování rizika můţe obsahovat 

sniţování pravděpodobnosti anebo zmenšení jeho dopadu, popřípadě obou. Riziku je moţné 

se vyvarovat, tzn. zbavit se konkrétního ohroţení. Dochází k tomu buď odstraněním zdroje 

rizika daného projektu, nebo vyvarováním se projektů či spolupráce s podniky, které jsou 

nechráněny před rizikem. [16] S existencí rizika je nutné počítat, a to jak v oblasti podnikání, 

tak při vedení jakýchkoliv jiných sloţitých subjektů s těţko předpověditelným chováním. 

Některá rizika se mohou přesunout a některá zadrţet. V některých situacích je lepší se riziku 

vyhnout nebo dané riziko eliminovat, popřípadě vyuţít transfer (přesun) nebo retenci 

(zadrţení) rizika. [26] 
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4.5.1 Ofenzivní řízení podniku 

Mezi nejlepší způsoby preventivní obrany v podniku je ofenzivní řízení. Vedení 

podniku můţe zásadními způsoby ovlivnit podnikatelské riziko. Management musí rozpoznat 

reálná rizika, která leţí před podnikem, musí znát, jakými metodami a kterými cestami lze 

riziko omezit, respektive jak mu čelit při uskutečnění podnikatelského záměru. [26] 

4.5.2 Retence rizik 

Je to odůvodněná metoda řešení rizik a ve většině případů se jedná o nejlepší metodu. 

Kaţdý podnik se musí rozhodnout, jaká rizika bude chtít zadrţet, která redukovat a kterým se 

raději vyhnout. Kritérium při tomto rozhodování bývá velikost finančních rezerv podniku 

nebo jeho schopnost nést ztrátu. Rizika, jeţ by měla být zadrţena, vedou k poměrně malým 

ztrátám. [25] 

4.5.3 Redukce rizika 

Podle toho, zda se podnik před vlastní podnikatelskou činností soustředí na sníţení 

rizika nebo aţ na následky této konkrétní činnosti, se metody redukování rizika dále dělí  

na dvě skupiny [24]: 

 

 Metody, které odstraňují příčiny vzniku rizika. 

 Metody, které sniţují nepříznivé důsledky rizika. 

 

Do první skupiny se řadí metody, které mají za cíl preventivně působit tak, aby bylo 

zamezeno (minimálně redukováno) výskytu rizikových situací. V druhé skupině jsou metody 

zaměřené na sníţení (redukci) nepříznivých následků při výskytu nepříznivých situací,  

kterým je moţné se v podnikání vyhnout. 

 

Do první skupiny hlavně patří přesun rizika, dále vertikální integrace a další metody. 

V druhé skupině se vyskytují diverzifikace a pojištění. [24] 

4.5.4 Transfer rizika - přesun na jiné podnikatelské subjekty 

 Faktoring  

Faktoring je právně zaloţen na převedení pohledávek klienta (prodávajícího, 

dodavatele, atp.) na faktoringovou společnost. Postoupení pohledávky se děje písemnou 

smlouvou o postoupení pohledávky, kterou uzavírá věřitel s třetí osobou (faktoringovou 
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společností). Přitom není potřebný souhlas dluţníka k postoupení pohledávky – vyjma 

případu, kdy zvláštní dohoda mezi věřitelem a dluţníkem toto postoupení pohledávky 

vyţaduje bez souhlasu dluţníka. Faktoringová společnost, která pohledávku převzala,  

je uváděna jako postupník; postupitel je označován ten, kdo pohledávku postoupil. Postoupení 

pohledávky je postupitel povinen oznámit dluţníkovi. Kdyţ je dluţníkovi oznámeno 

postoupení pohledávky, má povinnost splnit pohledávku novému věřiteli (postupníkovi). [25] 

 

 Forfaiting 

Forfaiting je speciální metoda refinancování pohledávek v obchodním styku, vyuţívaná 

především v zahraničním obchodě. Jedná se o odkup (postoupení) stále ještě nesplatných 

střednědobých, popřípadě dlouhodobých pohledávek. Odprodej je obvykle zajištěn pomocí 

úvěrových nástrojů (zajišťovacích dokumentů), kam patří bankovní záruky, směnky 

s bankovním avalem nebo dokumentární akreditiv s odloţenou splatností. [26], [18] 

Společnost, která zajišťuje forfaiting, plně na sebe bere riziko inkasa. Hodnota pohledávek, 

kterou je forfaitingová firma ochotna odkoupit, není nijak přísně limitována. [26] 

 

 Akreditiv 

Při pouţití akreditivu se banka stává prostředníkem mezi prodávajícím a kupujícím.  

Dle obchodní smlouvy mezi těmito oběma je kupující povinen podepsat se svojí bankou 

smlouvu o uvedení akreditivu. Ta poté zahájí akreditiv ve prospěch prodávajícího, tj. sdělí 

prodávajícímu zahájení akreditivu, období jeho platnosti a akreditivní podmínky. 

 

V běţné praxi se obvykle jedná o závazek banky zaplatit částku zmíněnou v akreditivu 

oproti předloţení dokumentů (které byly dopředu dohodnuty) v průběhu doby platnosti 

akreditivu (odtud dokumentární akreditiv). [25] 

 

Akreditiv se následně začal také vyuţívat ke sniţování rizika v obchodování, zvláště 

v zahraničním obchodě, kdy se jeho nejpouţívanější variantou stal tzv. dokumentární 

akreditiv. 

 

 Akontace 

V případě akontace spočívá přesun rizika v tom, ţe dodavatel chce po odběrateli uhradit 

část kontraktu předem (většinou v procentech). Takto sníţí riziko odstoupení  

od provedení dodávky a případně částečně pokryje náklady. Variantou je také zaplacení 100% 



23 

 

částky za zboţí nebo sluţby předem. Jedná se o případy obchodování kapitálově slabých 

partnerů nebo partnerů s nedostatkem vzájemné důvěry. [26] 

 

 Bankovní záruka 

Kdyţ si chce dluţník zajistit svůj dluh bankovní zárukou, musí uzavřít s bankou 

smlouvu o vystavení bankovní záruky, která bude obsahovat smluvní podmínky ručitelského 

závazku banky spolu s dalšími vzájemnými právy a povinnostmi. K tomu se vystavuje záruční 

listina jako podmínka vzniku ručitelského závazku z bankovní záruky. Prohlášením banky 

v záruční listině vzniká bankovní záruka, ţe banka uspokojí věřitele podle záruční listiny  

aţ do výše určité peněţní částky v případě, ţe dluţník nesplní věřiteli daný dluh, nebo jsou-li 

splněny jiné podmínky uvedené v záruční listině. [6] 

 

 Inkaso 

Inkaso se zejména vyuţívá v mezinárodním obchodě. Banka podstupuje závazek zajistit 

příkazci přijetí plnění určité finanční pohledávky od daného dluţníka nebo zajistit jiný inkasní 

úkon. Banka vyzve dluţníka k zaplacení finanční částky nebo vykonání úkonu uvedeného  

ve smlouvě uzavřené s příkazcem. Kdyţ dluţník odmítne zaplatit poţadovanou částku nebo 

provést vyţadovaný právní úkon, popřípadě tak neučiní bez zbytečného zdrţení, banka o tom 

ihned podá zprávu příkazci. [25] 

4.5.5 Diverzifikace 

Diverzifikací se rozumí rozloţení rizika vloţením peněz do produktů, zákazníků, rizik, 

částí trhů či investic [9]. Hlavním cílem je rozdělit riziko na co největší základnu. Všeobecně 

se dá říci, ţe pravděpodobnost úspěšného pouţití této metody v praxi bude  

u kapitálově silné firmy výrazně větší neţ u kapitálově slabé firmy. [26] 

4.5.6 Sdílení rizika 

Riziko se rozdělí mezi několik aktérů podnikatelské činnosti, míra formy spolupráce 

mezi obchodními partnery můţe být odlišná. Podnik samozřejmě pro sníţení podnikatelského 

rizika zaplatí poklesem případného zisku, který se rozdělí podle kapitálového podílu  

ve společném podniku. [25] 

4.5.7 Pojištění 

Jedná se o jednu z nejstarších ochran proti riziku formou jejího přenesení  

na pojišťovnu za dojednanou úplatu (pojistné). Jsou různé typy pojištění včetně jejich výhod 
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 a nevýhod. Záleţí pouze na podniku, po kterém konkrétním pojištění sáhne, a jak vysoké 

pojistné podnikatel uzavře, aby se pokryla rizika spojená s daným druhem podnikání. [26] 

4.5.8 Vyhýbání se rizikům 

Vyhýbání se rizikům je jedním z postupů řešení rizik, je to však spíše negativní metoda 

neţ pozitivní. Riziko se vţdy pojí s podnikatelskými aktivitami, tudíţ tento přístup nelze 

obecně doporučit. Tato metoda je obecně vhodná pro projekty a záměry, které nebyly 

uspokojivě zpracovány a u kterých je riziko ztráty neúměrně vysoké. [26] 

4.5.9 Vytváření rezerv 

Rezervy jsou aktiva, která se pouţívají za mimořádných okolností. Rezervy patří mezi 

základní metody sníţení rizika v podnikání (ale i ve veřejné správě). Podniky nejčastěji tvoří 

materiálové a finanční rezervy. Výkyvy dodávek surovin a vstupních komponentů jsou 

eliminovány materiálovými rezervami. Finanční rezervy pak firmě umoţní překonat období 

nenadálého nedostatku hotových finančních prostředků (nesplacené pohledávky u obchodních 

partnerů). Dalšími rezervami jsou například účetní rezervy, ty jsou dány legislativou. [25] 
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5 Výpočet poměrových ukazatelů 

Finanční poměrové ukazatele jsou základní a nejběţnější technikou finanční analýzy, 

která jednoduše poukazuje na příčiny podnikových problémů. Poměrové ukazatele jsou 

počítány z výkazů zisků a ztrát, rozvahy za rok 2012 aţ 2014, které jsou uvedeny v příloze 2 a 

příloze 3.   

5.1 Ukazatelé likvidity 

 Jsou charakterizovány jako schopnost firmy dostát svým splatným závazkům. 

K vyjádření likvidity v průmyslovém podniku se vyuţívají tři základní ukazatele, k těm se 

řadí ukazatelé běţné, pohotové a okamţité likvidity. K výpočtům likvidity byl zahrnut 

rozdílový ukazatel čistého pracovního kapitálu. 

 

 Okamţitá likvidita (likvidita I. stupně) 

 

Vzorový výpočet:  

Okamţitá likvidita =  
krátkodobý finanční majetek

krátkodobé závazky 
 

Okamţitá likvidita v roce 2012 =  
26 464

1 828 562 + 1 934 603
 = 0,007 

 

Tab. 1 Ukazatel okamţité likvidity            [v tis. Kč] 

 2012 2013 2014 

Krátkodobý finanční majetek  26 464 65 015 26 505 

Krátkodobé závazky  1 828 562 1 774 408 1 881 825 

Krátkodobé bankovní úvěr  1 934 603 1 838 926 2 043 412 

Okamžitá likvidita  0,007 0,02 0,007 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obr. 5 Ukazatele okamţité likvidity 
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V případě výpočtu okamţité likvidity se zjistila okamţitá schopnost podniku uhradit své 

krátkodobé závazky pomocí krátkodobého finančního majetku. Mezi krátkodobý finanční 

majetek se zahrnují peníze v pokladně, peníze na bankovních účtech nebo krátkodobé cenné 

papíry, kterými je podnik schopen zaplatit své krátkodobé závazky.  

 

Ve vybraném podniku převaţuji krátkodobé závazky nad krátkodobým finančním 

majetkem, z toho se dá usoudit, ţe ukazatel nevyjde v optimálních hodnotách. Krátkodobé 

závazky ještě zahrnují krátkodobé bankovní úvěry, kterými ve sledovaných obdobích také 

podnik disponoval. Výpočet je očištěn od vlivu méně likvidních oběţných aktiv, tj. 

pohledávek a zásob. 

 

Výsledná hodnota okamţité likvidity se doporučuje větší neţ 0,4, přičemţ likvidita  

je zaručena nad 0,2. Dle tabulky 1 a obrázku 5 dosahuje ukazatel hodnot 0,02 a dvakrát 0,07 

za léta 2012 – 2014. Podnik nesplňuje tento ukazatel, v případě okamţité potřeby těchto 

finančních prostředků nemůţe splatit své závazky.  

 

 Pohotová likvidita (likvidita II. stupně) 

 

Vzorový výpočet:  

Pohotová likvidita = 
(krátkodobý finanční majetek + pohledávky)

krátkodobé závazky
 

Pohotová likvidita 2012 = 
26 464 + 1 765 745

1 828 562 + 1 934 603
 = 0,5 

 

Tab. 2 Ukazatel pohotové likvidity           [v tis. Kč] 

 2012 2013 2014 

Krátkodobý finanční majetek  26 464 65 015  26 505 

Pohledávky  1 765 745 1 550 389 1 796 970 

Krátkodobé závazky  1 828 562 1 774 408 1 881 825 

Krátkodobé bankovní úvěr  1 934 603  1 838 926 2 043 412 

Pohotová likvidita 0,5 0,4 0,5 
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Obr. 6 Vývoj ukazatele pohotové likvidity 

 

Ukazatel pohotové likvidity byl pouţit k zjištění výše krytí krátkodobých závazků, 

úvěrů pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem. Vyjadřuje poměr součtu 

krátkodobého finančního majetku s pohledávkami vůči krátkodobým závazkům. Opět lze 

pozorovat převahu krátkodobých závazků a úvěrů vůči pohledávkám a krátkodobému 

finančnímu majetku.  

 

Doporučená hodnota pohotové likvidity by se měla pohybovat mezi hodnotami 1,0  

aţ 1,5. Vypočtené hodnoty jsou poloviční oproti nejniţší mezní hodnotě (viz Obr. 6 a Tab. 2), 

coţ ukazuje na nadměrnou váhu zásob v rozvaze společnosti. Je to negativní impuls  

pro věřitele, protoţe se jim sniţuje zajištění jejich finančních prostředků. Nízké hodnoty 

pohotové likvidity signalizují, stejně jako v případě okamţité likvidity, vysoké hodnoty 

krátkodobých závazků a krátkodobých bankovních úvěrů v porovnání s krátkodobými 

pohledávkami a krátkodobým finančním majetkem podniku. Pokud si chce podnik zachovat 

likviditu, neměla by hodnota klesnout pod 1, jelikoţ výrazně nízká hodnota pohotové likvidity 

ukazuje na nadměrnou váhu zásob, jak uţ bylo výše zmíněno. 

 

 Běţná likvidita (likvidita III. stupně) 

 

Vzorový výpočet:  

Běţná likvidita = 
oběţná aktiva

krátkodobé závazky
 

Běţná likvidita 2012 = 
3 317 375

1 828 562 + 1 934 603
= 0,9 
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Tab. 3 Ukazatel běţné likvidity                      [v tis. Kč] 

 2012 2013 2014 

Oběţná aktiva 3 317 375 3 039 200 3 416 193 

Krátkodobé závazky 1 828 562 1 774 408 1 881 825 

Krátkodobé bankovní úvěr 1 934 603  1 838 926 2 043 412 

Běžná likvidita 0,9 0,8 0,9 

 

 

 

 

 

Běţná likvidita je poměr mezi oběţnými aktivy a krátkodobými závazky. Pokud by 

podnik přeměnil veškerá svá oběţná aktiva na peníze, nebyl by schopen pokrýt své 

krátkodobé závazky. Hodnota závazků převaţuje ve všech sledovaných obdobích  

nad oběţnými aktivy a z toho lze usoudit, ţe hodnoty opět vyjdou hluboko pod optimální 

hodnotou. 

  

Likvidita by se měla u zdravé firmy pohybovat v rozmezí 2 - 3, pro kaţdý obor jsou 

hodnoty různé. Znamená to, ţe podnik je schopen v roce 2012 a 2014 0,9x přeměnit svá 

aktiva na uspokojení svých krátkodobých závazků a v roce 2013 0,8x (viz Tab. 3 a Obr. 7). 

Jelikoţ výsledky jsou výrazně pod spodní mezí 2, podnik nemá majetek na splácení závazků a 

dochází k ohroţení platební schopnosti podniku.  

 

 Čistý pracovní kapitál 

 

Vzorový výpočet:  

Čistý pracovní kapitál = oběţná aktiva - krátkodobé závazky 

Čistý pracovní kapitál 2012 = 3 317 375 - 1 828 562 - 1 934 603 = -445 790 
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Obr. 7 Vývoj ukazatele běţné likvidity 
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Tab. 4 Ukazatel čistého pracovního kapitálu                                                                [v tis. Kč] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Čistý pracovní kapitál odečítá od oběţných aktiv (a to včetně zásob) krátkodobé 

závazky neboli krátkodobý cizí kapitál. Výsledná hodnota čistého pracovního kapitálu by 

měla být při nejmenším nezáporná, aby byl podnik schopen platit krátkodobé závazky.  

Na druhou stranu by neměl být příliš velký. Ideální čistý pracovní kapitál by měl být nízké 

kladné číslo.  

 

 V případě analyzovaného podniku vyšly všechny hodnoty čistého pracovního kapitálu 

záporně (viz Tab. 4 a Obr. 8). To vypovídá o velice nízké schopnosti platit za odebrané zboţí 

či sluţby, znamená to větší růst těchto závazků neţ růst oběţných aktiv. Také nedostává od 

svých zákazníků ţádné peníze na účet, protoţe by se přijaté peníze projevily nárůstem 

ukazatele do kladných hodnot. Pokud by byl podnik nucen vydat velký objem finančních 

prostředků, nebyla by schopna dál pokračovat ve své činnosti. 

 

 

 

 2012 2013 2014 

Oběţná aktiva 3 317 375 3 039 200 3 416 193 

Krátkodobé závazky 1 828 562 1 774 408 1 881 825 

Krátkodobé bankovní úvěry 1 934 603 1 838 926 2 043 412 

ČPK -445 790 -574 134 -509 044 

Obr. 8 Vývoj ukazatele čistého pracovního kapitálu 
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5.2 Ukazatelé zadluženosti 

Při analýze zadluţenosti jsou pouţity tyto základní ukazatelé: 

 

1. Úrokové krytí 

2. Úvěrová zadluţenost 

3. Celková zadluţenost 

4. Podíl vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) 

5. Dlouhodobá a krátkodobá zadluţenost 

 

 Úrokové krytí 

 

Vzorový výpočet:  

Úrokové krytí = 
zisk před zdaněním a úroky

nákladové úroky
 

Úrokové krytí 2012 = 
-2 768

54 941
=  -0,05 

 

Tab. 5 Ukazatel úrokového krytí              [v tis. Kč] 

 2012 2013 2014 

EBIT (zisk před zdaněním a úroky) -2 768 -71 948 -3 676 

Nákladové úroky 54 941 39 644 41 623 

Úrokové krytí -0,05 -1,81   -0,09 

 

 

Obr. 9 Vývoj ukazatele úrokového krytí 
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            Je to poměr mezi ziskem před zdaněním a úroky (EBIT) a nákladovými úroky. Za 

sledované období podnik vykazoval záporný hospodářský výsledek, z toho je jasné, ţe 

hodnoty ukazatele budou záporné. Čím vyšší je tento ukazatel, tím vyšší úroveň finanční 

situace ve firmě. EBIT se vypočítá jako součet zisku před zdaněním (EBT) a nákladových 

úroků z výkazu zisku a ztrát. 

 

 Minimální doporučená hodnota se uvádí 3, kaţdopádně by nemělo úrokové krytí být 

niţší neţ 1. V ţádném sledovaném roce se podnik nepohyboval v doporučovaných mezích, 

dokonce jsou výsledné hodnoty v záporných číslech (viz Tab. 5 a Obr. 9). Pro firmu to 

znamená velké riziko. Z toho vychází, ţe společnost není schopna krýt úroky ze zisku. Podnik 

není schopen hradit náklady na cizí kapitál ze své provozní činnosti a nepřevyšuje placené 

úroky ziskem. Hlavním důvodem můţe být vykazování záporného hospodářského výsledku 

před zdaněním, jak bylo uvedeno výše.  

 

 Úvěrová zadluţenost 

 

Vzorový výpočet:  

Úvěrová zadluţenost =  
úvěry

vlastní kapitál
 

Úvěrová zadluţenost 2012 = 
2 079 317

2 738 229
 ∙ 100 = 75,94 % 

 

Tab. 6 Ukazatel úvěrové zadluţenosti           [v tis. Kč] 

 2012 2013 2014 

Úvěry 2 079 317 2 009 983 2 120 573 

Vlastní kapitál  2 738 229 2 502 354 2 520 578 

Úvěrová zadluženost [%] 75,94 80,32   84,13 

 

 Je to poměr stavu všech provozních a investičních úvěrů (krátkodobých, střednědobých 

i dlouhodobých) vůči vlastním zdrojům. Ukazatel určuje krytí poskytnutých úvěrů podniku 

vlastním kapitálem.  
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         Ţádoucí je dosáhnout co nejniţší hodnoty ukazatele. K posouzení ukazatele je důleţitý 

jeho vývoj v časové řadě. Jako optimální výsledek se udává klesající trend ukazatele. 

Ukazatel > 70 % znamená neţádoucí vývoj. V tomto případě je však trend rostoucí  

a přesahuje ukazatel 70 % (viz Tab. 6 a Obr. 10). Podnik pokrývá své úvěry v roce 2012 ze 

75,94 % vlastním kapitálem v letech 2013 a 2014 dokonce hodnoty přesahují nad 80%. 

Krátkodobá zadluţenost převládá nad dlouhodobou, coţ je způsobeno především převahou 

krátkodobých bankovních úvěrů nad dlouhodobými. Vyuţívání krátkodobých úvěrů je 

rizikovější a bylo by vhodné přehodnotit způsob financování majetku podniku. 

 

 Celková zadluţenost 

 

Vzorový výpočet:  

Celková zadluţenost = 
cizí kapitál

celková aktiva 
 

Celková zadluţenost 2012 = 
4 061 717

6 802 654 
∙ 100 = 59,71 % 

 

Tab. 7 Ukazatel celkové zadluţenosti           [v tis. Kč] 

 2012 2013 2014 

Cizí kapitál 4 061 717 3 877 165 4 108 570 

Celková aktiva 6 802 654 6 382 086 6 631 136 

Celková zadluženost [%] 59,71 60,75 61,96 

 

 Celková zadluţenost udává míru krytí majetku podniku cizími zdroji. Vyšší hodnoty 

jsou větším rizikem pro současné i budoucí věřitele, zejména pro banku. Při výsledku a vývoji 

pod 50 % se jedná o pozitivní vývoj, naopak při hodnotách nad 50% je to pak negativní 

vývoj. Vypočtené hodnoty se pohybují nad hranici 50% (viz Tab. 7 a Obr. 10). Toto procento 

udává procento majetku zatíţeného dluhy. V roce 2014 tak společnost disponovala s cizími 

zdroji ve výši 61,96 %.  Pro podnik můţe být rizikové krýt svá aktiva nad 50% dluhy. 

Celková zadluţenost má rostoucí charakter, podnik tedy rok od roku vyuţívá více cizí zdroje. 
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 Podíl vlastního kapitálu (koeficient samofinancování)  

 

Vzorový výpočet: 

Podíl vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) = 
vlastní kapitál

celková aktiva
 

Podíl vlastního kapitálu (koeficient samofinancování) 2012 = 
2 738 229

6 802 654
 ∙ 100 = 40,25 % 

 

Tab. 8 Ukazatel koeficientu samofinancování          [v tis. Kč] 

 2012 2013 2014 

Vlastní kapitál 2 738 229 2 502 354 2 520 578 

Celková aktiva 6 802 654 6 382 086 6 631 136 

Koeficient samofinancování [%] 40,25 39,21 38,01 

 

K ověření správnosti výpočtu se dá pouţit vzorec:  

Podíl vlastního kapitálu + celková zadluţenost = 1 (nebo 100 %) 

 

Tab. 9 Ověření správnosti výpočtů 

 

 

 K doplnění ukazatele  celkové zadluţenosti firmy byl vyuţit ukazatel samofinancování. 

Popisuje dlouhodobou finanční stabilitu, samostatnost a udává, jak je analyzovaný podnik 

schopen pokrýt své potřeby z vlastních zdrojů. Je vyjádřením finanční stability  

a samostatnosti firmy.  

 

         Hodnota ukazatele > 40% znamená vysokou stabilitu podniku a je z ní moţné usoudit, 

zda podnik dosahuje dostatečně velký zisk. Nízká hodnota ukazatele naopak znamená 

podnikání s větším rizikem úpadku, ale také vytváří vyšší zisky pro akcionáře. Vypočtené 

hodnoty se pohybují kolem 40 % (viz Tab. 8 a Obr. 10), a v součtu s výsledky celkové 

zadluţenosti dávají 100 %, coţ potvrzuje správnost výpočtu ukazatele (viz Tab. 9). 

2012 1 

2013 1 

2014 1 
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Obr. 10 Vývoj ukazatelů zadluţenosti 

 Dlouhodobá a krátkodobá zadluţenost 

 

Vzorový výpočet:  

Krátkodobá zadluţenost = 
krátkodobé závazky

aktiva
 

Krátkodobá zadluţenost = 
1 934 603 + 1 828 562

6 802 654
∙ 100 = 55,32 % 

Tab. 10 Ukazatel krátkodobé zadluţenosti           [v tis. Kč] 

 2012 2013    2014 

Krátkodobé závazky 1 828 562 1 774 408 1 881 825 

Krátkodobé úvěry 1 934 603 1 838 926 2 043 412 

Aktiva 6 802 654 6 382 086 6 631 136 

Krátkodobá zadluženost [%] 55,32 56,62 59,19 

 

Vzorový výpočet: 

Dlouhodobá zadluţenost = 
dlouhodobé závazky

aktiva
 

 

Dlouhodobá zadluţenost 2012 = 
133 661 + 144 714

6 802 654
 ∙ 100 = 4,09 % 

 
Tab. 11 Ukazatel dlouhodobé zadluţenosti           [v tis. Kč] 

 2012 2013 2014 

Dlouhodobé závazky 133 661 47 033 66 425 

Dlouhodobé úvěry 144 714 171 057 77 161 

Aktiva 6 802 654 6 382 086 6 631 136 

Dlouhodobá zadluženost [%] 4,09 3,42 2,17 
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Krátkodobá zadluţenost dává přehled o tom, jak jsou aktiva kryta krátkodobými 

závazky. Dlouhodobá zadluţenost vyjadřuje, jak velká část aktiv podniku je financována 

dlouhodobými dluhy. Většinou je důleţitá k hledání optima mezi krátkodobými 

a dlouhodobými cizími zdroji. 

  

 Z obrázku 11 vyplývá, ţe krátkodobá zadluţenost převládá nad dlouhodobou, coţ je 

způsobeno především převahou krátkodobých bankovních úvěrů nad dlouhodobými. 

Vyuţívání krátkodobých úvěrů je rizikovější a bylo by vhodné přehodnotit způsob 

financování majetku podniku. U krátkodobé zadluţenosti se pohybují všechny hodnoty  

nad 50% (viz Tab. 10) a u dlouhodobé zadluţenosti jsou všechny hodnoty pod 5% (viz Tab. 

11).  

5.3 Ukazatelé aktivity  

Pomocí těchto ukazatelů podnik zjišťuje úspornost svých finančních prostředků. Obrat 

majetku napomáhá při zjištění vyjednávací síly, v případě zrychlování obratu dosahuje 

společnost vyšších příjmů. Pokud je naopak obrat majetku malý, směřuje společnost 

k finančním problémům. 

 

 Doba obratu krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů 

 

Vzorový výpočet: 

Doba obratu krátkodobých pohledávek = 
pohledávky

(trţby / 360)
 

Doba obratu krátkodobých pohledávek 2012 = 
1 255 779

(4 121 345 / 360)
 = 110 dní 

Obr. 11 Vývoj ukazatelů krátkodobé a dlouhodobé zadluţenosti 
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Tab. 12 Ukazatel doby obratu pohledávek                     [v tis. Kč] 

 2012 2013 2014 

Trţby 4 121 345 4 219 191 4 065 817 

Pohledávky 1 255 779 1 242 407 1 515 641 

Doba obratu pohledávek [den] 110 107 135 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Doba obratu pohledávek ukazuje počet dnů, během nichţ jsou peníze za kaţdodenní 

trţby zadrţovány v pohledávkách, nebo za jak dlouho jsou pohledávky přeměněny  

na peněţní prostředky. Optimální hodnota je pod 30 dní a neţádoucí nad 90 dní.   

 

 Z tabulky 12 a obrázku 12 lze vidět, ţe pohledávky se v roce 2013 sníţily na 107, další 

rok došlo k nárůstu na 135. Jelikoţ jde o krátkodobé pohledávky z obchodního styku, tak 

mohlo k nárůstu dojít z důvodu prodluţování doby splatnosti podniku, popřípadě se platby 

zdrţují na straně odběratelů. Pokud by další roky doba obratu pohledávek rostla, můţe se 

podnik dostat do platební neschopnosti, jelikoţ bude mít nadmíru peněz vázaných v těchto 

pohledávkách. Čím je doba obratu kratší, tím je lepší finanční situace podniku.  

 

 V případě analyzovaného podniku je třeba si dávat pozor na nedobytné pohledávky, 

jelikoţ měl ve všech sledovaných letech pohledávky po lhůtě splatnosti více jak 180 dní (viz 

Příloha 4). Prostředky, které by podnik měl díky těmto neuhrazeným pohledávkám, by mohl 

pouţít k úhradě svých závazků či k financování další činnosti v podniku. Tím by se mohla 

sníţit celková zadluţenost podniku. 

Obr. 12 Vývoj ukazatele doby obratu pohledávek 
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 Doba obratu krátkodobých závazků z obchodních vztahů 

 

Vzorový výpočet:  

Doba obratu krátkodobých závazků = 
závazky

(trţby / 360)
 

  

Doba obratu krátkodobých závazků 2012 = 
953 859

(4 121 345 / 360)
 = 84 dní 

 

 

Tab. 13 Ukazatel doby obratu            [v tis. Kč] 

 2012 2013 2014 

Trţby 4 121 345 4 219 191 4 065 817 

Závazky 953 859 941 058 1 442 276 

Doba obratu závazků [den] 84 81 128 

 

 

Obr. 13 Vývoj ukazatele doby obratu závazků 

 

Ukazatel doby obratu závazků určuje dobu, která uběhne od nákupu či vykonání 

činnosti aţ po jejich úhradu. Obecně řečeno jde o zjištění stavu platební morálky podniku 

vzhledem k jeho věřitelům, tedy po jakou dobu podnik nesplácí faktury od dodavatelů. Tento 

stav se nazývá dodavatelský úvěr. Pro tento ukazatel platí, ţe jeho hodnota by měla být vyšší 

neţ hodnota u doby obratu pohledávek, a to z důvodu bezúročného vyuţívání dodavatelských 

úvěrů. Nicméně by se doba tohoto ukazatele měla zmenšovat.  

 

V letech 2012 a 2013 je doba splácení závazků 84 a 81 dní, v dalším roce 2014 se pak 

doba výrazně zvýšila na 128 dní (viz Obr. 13 a Tab. 13). Z porovnání s dobou obratu 
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pohledávek, kde byly vypočteny hodnoty vţdy nad 100 dní, je zřejmé, ţe podnik splácí své 

závazky dříve, neţ dostane zaplaceno za své pohledávky. V případě pokračující vyšší doby 

obratu pohledávek nad dobou obratu závazků můţe být ohroţena likvidita podniku, kdy 

nebude schopen zaplatit faktury dodavatelům z důvodu čekání na platby od odběratelů. Avšak 

v roce 2014 rozdíl těchto dvou dob činil jiţ pouze 6 dní. 

5.4 Ukazatelé rentability 

Ukazatele rentability podniky pouţívají k hodnocení a komplexnímu posouzení celkové 

efektivnosti podnikání. K výpočtu se pouţívají údaje z rozvahy a z výkazu zisku a ztrát. 

 

Při výpočtu se pouţívají tři základní ukazatelé: 

 

1. Rentabilita aktiv 

2. Rentabilita vlastního kapitálu 

3. Rentabilita trţeb 

 

 Rentabilita aktiv 

 

Vzorový výpočet: 

Rentabilita aktiv = 
zisk před zdaněním a úroky

celková aktiva
 

Rentabilita aktiv 2012 = 
zisk před zdaněním a úroky

celková aktiva
 = 

-2 768

6 802 654
∙ 100 =  -0,04 % 

 

Tab. 14 Ukazatel rentability aktiv            [v tis. Kč] 

 2012 2013 2014 

Zisk před zdaněním a úroky (EBIT) - 2 768 - 71 948 -3 676 

Celková aktiva 6 802 654 6 382 086 6 631 136 

Rentabilita aktiv [%] -0,04 -1,13 -0,06 
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Obr. 14 Vývoj ukazatele rentability aktiv 

U rentability aktiv podnik zjišťuje, jaká je výnosnost vloţených aktiv do firmy, 

popřípadě výnosnost podniku, zda dokáţe zhodnotit investované prostředky svou aktivitou.  

Ze záporných výsledků za všechna sledovaná období (viz Tab. 14) lze určit, ţe podnik je málo 

efektivní a rentabilní. Z obrázku 14 lze vidět, ţe ukazatel má kolísavý charakter, nejlepší 

hodnoty dosahuje v roce 2014. U tohoto ukazatele se nebere ohled na to, odkud je kapitál 

pořízen, tzn. z cizích zdrojů či vlastních. V případě, ţe by byla rentabilita vyšší, je pro podnik 

dobré mít co nejvíce úvěrů, slouţí jako nástroj růstu. Pokud jsou hodnoty niţší, nemusí být 

podnik schopen vyprodukovat peněţní prostředky na splátky úvěrů. V roce 2013 byla hodnota 

nejniţší, je to zapříčiněno jednak sníţením zisku a jednak nárůstem aktiv. 

 

 Rentabilita vlastního kapitálu 

 

Vzorový výpočet: 

Rentabilita vlastního kapitálu = 
zisk

vlastní kapitál
 

Rentabilita vlastního kapitálu = 
zisk

vlastní kapitál
 = 

-55 826

2 738 229
∙ 100 = -2,04 % 

  

Tab. 15 Ukazatel rentability vlastního kapitálu          [v tis. Kč] 

 2012 2013 2014 

Čistý zisk (EAT) -55 826 -111 592 -45 299 

Vlastní kapitál 2 738 229 2 502 354 2 520 578 

Rentabilita vlastního kapitálu [%] -2,04 -4,46 -1,80 

-1,2

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

2012 2013 2014

R
en

ta
b

il
it

a 
ak

ti
v

Rok



40 

 

 

 

Aplikací ukazatele rentability vlastního kapitálu lze jednoznačně určit, ţe v případě 

vybraného podniku není vlastní kapitál moc ziskový. Ve všech sledovaných obdobích jsou 

všechny hodnoty menší neţ nula (viz Tab. 15). Z obrázku 15 lze vidět, ţe hodnoty nejsou 

rovnoměrné, jelikoţ v roce 2013 došlo k velkému výkyvu těchto hodnot. Pokud by podnik 

zvýšil svou míru zisku, mohlo by dojít k nárůstu tohoto ukazatele. K nárůstu můţe dojít 

i v případě, ţe by podnik pouţil místo vlastního kapitálu kapitál cizí.  

 

Ukazatel by měl dosahovat vyšších hodnot neţ ukazatel rentability aktiv. Jelikoţ tato 

podmínka není splněna, je pro vlastníky nevhodné vyuţívat cizí zdroje k financování podniku. 

Záporná hodnota je způsobena, stejně jako u rentability aktiv, záporným hospodářským 

výsledkem. Pokud bude i v dalších letech rentabilita vlastního kapitálu v záporných 

hodnotách, měli by se investoři rozhodnout, zda budou i nadále podstupovat rizikovou 

investici do podniku, nebo zda začnou investovat jinde. Podnik je hodně závislý na cizích 

zdrojích, proto se hodnoty pohybují v záporných číslech. U tohoto ukazatele je neschopnost 

definování zisku pouze na vlastní kapitál, proto je méně přesný. 

 

 Rentabilita trţeb 

 

Vzorový výpočet: 

Rentabilita aktiv = 
zisk

trţby
 

Rentabilita trţeb 2012 = 
zisk

trţby
 = 

-55 826

4 121 345
∙ 100 = -1,35 % 
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Obr. 15 Vývoj ukazatele rentability vlastního kapitálu 
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Tab. 16 Ukazatel rentability trţeb            [v tis. Kč] 

 2012 2013 2014 

Trţby 4 121 345 4 219 191 4 065 817 

Čistý zisk (EAT) - 55 826 -111 592 - 45 299 

Rentabilita tržeb [%] -1,35 -2,64 -1,11 

  

 

Obr. 16 Vývoj ukazatele rentability trţeb 

 

Hodnoty rentability trţeb vyšly opět jako předešlé dva ukazatelé v záporných 

hodnotách. K nejvyššímu výkyvu došlo opět v roce 2013, kdy hodnota klesla na -2,64 % (viz 

Tab. 16 a Obr. 16). Jedná se o příliš nízkou hodnotu, z toho důvodu podnik při této hladině 

trţeb má nízkou schopnost dosahování zisku. Pozitivní je růst tohoto ukazatele, který je  

u vybraného podniku zanedbatelný. V roce 2014 a 2012 můţeme pozorovat nejlepší hodnotu  

za všechna sledovaná období.  Do výpočtu se zahrnují pouze trţby z prodeje vlastních 

výrobků, sluţeb a materiálu. Tento ukazatel je opět ovlivněn záporným výsledkem 

hospodaření, i kdyţ trţby jsou ve všech letech relativně podobné.  
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6 Aplikace řízení rizik ve vybraném podniku 

6.1 Identifikace rizik  

Podnik byl poţádán o připomínkování řešených rizik ve smyslu rozdělení na jejich 

podkategorie tak, jak jej vidí ze svého úhlu pohledu. Z těchto podkladů byla vytvořena 

tabulka 17, dále pak doplněna o příčiny a důsledky. 

 

Podkategorie jednotlivých rizik, která mohou být hrozbou pro vybraný podnik: 

 

Riziko likvidity 

 neschopnost splácet své závazky, 

 ztráta provozního financování, 

 neschopnost splácet své závazky k datu splatnosti, 

 zhoršená schopnost splatit své závazky. 

 

Riziko zadluženosti 

 podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení, 

 neschopnost získání financování velkých projektů, 

 sníţení úvěrové angaţovanosti. 

 

Riziko pohledávek 

 pohledávka v cizí měně, 

 pohledávka po lhůtě splatnosti, 

 nepojištěná a neuhrazená pohledávka (zákazník je nepojistitelný), 
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 Tab. 17 Seznam hodnocených rizik 

  

Kategorie rizik Možné riziko Příčina Důsledek 

Finanční riziko 

(likvidity) 

Neschopnost splácení 

svých závazků 

Výdaje jsou větší jak 

příjmy 

Dochází k finanční 

ztrátě. 

Ztráta provozního 

financování. 

Společnost má vysokou 

rozpracovanost, 

nedobytné pohledávky, 

nízkou rentabilitu 

zakázek. 

Negativní vliv na 

hospodářský 

výsledek, zhoršení 

CF. 

Neschopnost splácet své 

závazky k datu splatnosti. 

Vysoké skladové 

zásoby. (Výroba na 

sklad bez objednávky.) 

Nedostatek CF. 

Zhoršená schopnost 

splatit své závazky. 

Špatná technologie, 

nová technologie, lidský 

faktor. 

Ztráta zákazníka. 

Negativní vliv na CF 

a HV. 

Finanční riziko 

(zadluženosti) 

Podání návrhu na 

zahájení insolvenčního 

řízení 

Společnost je v  platební 

neschopnosti. 

Ztráta zakázek, 

Likvidace. 

Neschopnost získání 

financování velkých 

projektů. 

Neplnění stanovených 

ukazatelů - nedůvěra 

bankovního sektoru 

v moţnost následného 

splácení závazku a 

realizace projektu. 

Ztráta zakázky 

(projektu). 

Neplnění plánu. 

Negativní vliv na HV. 

Sníţení úvěrové 

angaţovanosti. 

Nedostatek zakázek, 

nenaplnění výrobních 

kapacit. Ztráta důvěry 

odběratele. 

Negativní vliv na VH 

a CF. 

Finanční riziko 

(obratu 

pohledávek) 

Pohledávka v cizí měně. 

Vývoj ekonomiky 

jednotlivých států, 

politická situace. 

Kurzová ztráta. 

(vliv na HV, CF). 

Pohledávka po lhůtě 

splatnosti. 

Zákazník je v insolvenci 

nebo v prvotní 

(druhotné) platební 

neschopnosti 

Negativní vliv na CF. 

Nepojištěná a neuhrazená 

pohledávka. 

(Zákazník je 

nepojistitelný) 

Zákazník je v insolvenci 

nebo v prvotní 

(druhotné) platební 

neschopnosti 

Negativní vliv na CF 

a na HV (nelze 

uplatnit u pojišťovny) 
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6.2 Analýza rizik 

Identifikovaná rizika byla hodnocena pětiúrovňovou škálou číslic (1 – 5) z hlediska 

pravděpodobnosti výskytu a jejich dopadu (viz Tab. 18 a Tab. 19). To znamená, ţe kaţdému 

riziku je přiřazena určitá míra pravděpodobnosti jeho výskytu a závaţnosti z hlediska jeho 

dopadu. Vynásobením těchto dvou číslic se získala významnost rizika (viz Tab. 20).  

 

K lepšímu a přesnějšímu ohodnocení rizik byly provedeny výpočty ukazatelů rizik  

na základě dat z výročních zpráv po sobě jdoucích tří let (2012 aţ 2014). Výsledky ukazatelů 

poskytly detailnější přehled o finanční situaci podniku a zázemí vzniku moţných rizik.  

 

Tab. 18 Hodnocení pravděpodobnosti 

Hodnota Pravděpodobnost Výskyt 

1 téměř vyloučené vyskytuje se pouze ve výjimečných případech 

2 nepravděpodobné vyskytnout se můţe, ale nemusí také vůbec 

3 moţné někdy se můţe vyskytnout 

4 pravděpodobné pravděpodobně se vyskytne 

5 téměř jisté vyskytne se skoro vţdy 

 

 

Tab. 19 Hodnocení dopadu 

Hodnota Dopad Ovlivnění 

1 téměř neznatelný znatelně neovlivňuje fungování 

2 drobný ovlivňuje jen dílčí aktivity 

3 významný vyţaduje okamţité řešení situace 

4 velmi významný významná ztráta, soudní spor, poškození majetku 

5 katastrofický ztráta majetku 
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   Tab. 20 Významnost rizik 

Identifikované riziko 
Bodování 

Významnost 
Pravděpodobnost Dopad 

Neschopnost splácet své 

závazky 
4 4 16 

Ztráta provozního 

financování. 
3 3 9 

Neschopnost splácet své 

závazky k datu splatnosti. 
4 2 8 

Zhoršená schopnost splatit 

své závazky. 
3 2 6 

Podání návrhu na zahájení 

insolvenčního řízení. 
4 3 12 

Neschopnost financování 

velkých projektů. 
3 2 6 

Sníţení úvěrové 

angaţovanosti. 
4 4 16 

Pohledávka v cizí měně. 5 1 5 

Pohledávka po lhůtě 

splatnosti. 
5 3 15 

Nepojištěná a neuhrazená 

pohledávka 

(Zákazník je 

nepojistitelný) 

4 3 12 

 

6.3 Hodnocení rizika 

Pomoci významnosti se identifikovaná rizika rozdělila do skupin podle tzv. metody 

semaforu na běţná, závaţná a kritická rizika (viz Tab. 22). K rozdělení rizik slouţila tabulka 

21. Jednotlivé bodování je zaneseno do mapy rizik (viz Obr. 17), která je rozdělena do 3 částí 

dle metody semafor. 

 

Nakonec bude pozornost zaměřena na rizika, která jsou označena červenou (kritickou) a 

ţlutou (závaţnou) barvou, aby byly navrţeny účinné kroky k jejich omezení. Všeobecně 

všechna rizika v tabulce mají svůj význam a měla by jim být věnována náleţitá pozornost  

ve formě určitých podnikových opatření. 

 

Tab. 21 Kategorie rizika 

Významnost Kategorie rizika 

<12  Běžná 

12 ~ 15  Závažná 

15<  Kritická 
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Tab. 22 Metoda semafor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Obr. 17 Mapa rizik 

 

 

Z mapy rizik a metody semafor je moţné vyčíst míru významnosti jednotlivých 

hodnotících rizik. Kritickými riziky byla označena rizika R1 a R7, jelikoţ na základě zisku 

nejvyššího bodového ohodnocení dostala červenou barvu. Po červené barvě na semaforu 

následuje ţlutá barva, která označuje tzv. závaţná rizika, kde se řadí rizika R5, R9 a R10. 

Zbývající rizika mají jiţ zelenou barvu, podnik se s nimi tedy potýká, ale je schopen  

je dostatečně zvládnout, proto dále nebudou předmětem zhodnocení.  

  

Označení Identifikované riziko Metoda semafor 

R1 neschopnost splácet své závazky  

R2 ztráta provozního financování  

R3 
neschopnost splácet své závazky k datu 

splatnosti 

 

R4 zhoršená schopnost splatit své závazky  

R5 podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení  

R6 
neschopnost získání financování velkých 

projektů 

 

R7 sníţení úvěrové angaţovanosti  

R8 pohledávka v cizí měně.  

R9 pohledávky po lhůtě splatnosti.  

R10 
nepojištěná a neuhrazená pohledávka 

(zákazník je nepojistitelný) 
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7 Vyhodnocení a návrhy k možnému snížení rizik 

V této části diplomové práce bude provedeno celkové zhodnocení finančních rizik, 

podpořené výpočty finanční analýzy a zhodnocení výstupu z řízení rizik.  

7.1 Vyhodnocení poměrových ukazatelů 

 Ukazatelé likvidity 

Při výpočtu ukazatelů likvidity vyšly hodnoty ve sledovaném období mimo doporučené 

limity. Podnik není schopen uhradit své krátkodobé závazky. K těmto ukazatelům náleţí 

ukazatelé likvidity okamţité, pohotové a běţné. Získané výsledky se pokaţdé pohybují  

pod nejniţšími doporučenými hodnotami. Také čistý pracovní kapitál, který souvisí 

s likviditou podniku, dosahoval nevyhovujících hodnot. Pokud by se podnik rozhodl uhradit 

všechny krátkodobé závazky, nemá k tomu dostatek finančních prostředků. Velký vliv na tuto 

situaci má okolnost, ţe podnik nedostává včas peněţní prostředky od odběratelů. U všech 

ukazatelů likvidity převládají krátkodobé závazky nad krátkodobým finančním majetkem, 

pohledávkami či oběţnými aktivy. Pokud by došlo k nárůstu finančního majetku, ukazatelé 

likvidity by se dostaly do kladných hodnot.  

 

 Ukazatelé zadluženosti 

Mezi další sledované klíčové ukazatele byly zařazeny ukazatelé zadluţenosti. Ani jejich 

výsledné hodnoty se nepohybovaly v doporučených limitech. Podnik při volbě úvěru 

upřednostňuje krátkodobé úvěry, které jsou rizikovější. Celková zadluţenost rok od roku 

narůstá, coţ je zapříčiněno vyuţíváním cizích zdrojů. Z úrokového krytí vyplývá neschopnost 

placení úroků ze zisku. Ideální koeficient ukazatele samofinancování se doporučuje vyšší neţ 

40%, u něho se podnik pohybuje v roce 2012 a v následných letech pak pod ním. Z toho 

vyplývá, ţe podnik je většinou schopen krýt své potřeby z vlastních zdrojů, přestoţe 

nepřekonal daný koeficient. 

 

 Ukazatelé aktivity 

Pouţitím ukazatelů aktivity byly zjištěny doby obratů krátkodobých pohledávek a 

závazků, nicméně vypočtené hodnoty jsou nad průměrnými hodnotami. Z doby obratu 

pohledávek jsou zřejmé vysoké hodnoty nezaplacených peněz v pohledávkách. Ve všech 

letech je doba obratu pohledávek větší neţ 100 dní. Doba obratu pohledávek ovlivňuje riziko 

likvidity i zadluţenosti. Čím vyšší tato doba je, tím déle jsou peníze zadrţovány 
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v pohledávkách. Podnik si musí půjčovat peníze z cizích zdrojů, popřípadě dochází 

k odprodeji zásob, aby byl schopen splatit své závazky. Nejniţší hodnota obratu pohledávek 

byla v roce 2013, kdy splatnost dosahovala 107 dní. Společnost disponuje  

i pohledávkami po lhůtě splatnosti. Doba obratu závazků dosahuje menších hodnot  

neţ předchozí ukazatel obratu pohledávek. V letech 2012 a 2013 se doba splacení pohybovala 

okolo 80 dnů. Pouze v roce 2014 došlo k výraznému nárůstu na 128 dní. Z toho lze usoudit, 

ţe podnik splácí své závazky dříve, neţ má k dispozici finanční prostředky z pohledávek. 

 

 Ukazatelé rentability 

Na závěr kapitoly byly provedeny výpočty ukazatelů rentability slouţící jako doplňkové 

údaje k hodnocení rizika likvidity, zadluţenosti a obratu pohledávek. K tomu byly pouţity 

ukazatelé rentability aktiv, vlastního kapitálu a trţeb. Výsledné hodnoty ukazatelů  

ve sledovaném období se pohybují mimo doporučené hodnoty, coţ je způsobeno 

vykazováním ztráty podnikem. Podnik má problém se svou rentabilitou z důvodu rostoucí 

konkurence za poslední roky.  

 

Ze všech zmíněných pro a proti je jasné, ţe finanční situace v podniku za sledované 

období 2012-2014 nebyla plně rentabilní a stabilní, i kdyţ uhradila veškeré závazky ke konci 

účetního období vůči státním institucím, bankám, dodavatelům a zaměstnancům. 

7.2 Vyhodnocení řízení rizik 

7.2.1 Roční a strategický dlouhodobý plán 

Aby se podnik vyhnul těmto moţným rizikům, kaţdoročně sestavuje roční a strategický 

dlouhodobý plán. Pokud se podnik vyskytuje ve stavu ohroţení těchto rizik, volí následující 

postupy: 

 Jedná s bankami a leasingovými společnostmi ohledně moţnosti čerpání finančních 

prostředků. 

 Jedná s dodavateli o prodlouţení doby splatnosti. 

 Realizuje sníţení pohledávek po lhůtě splatnosti, zkrácení doby splatnosti pohledávek. 

 Sniţuje zásoby. 

 Navrhuje a realizuje opatření ke zlepšení hospodářského výsledku. 

 



49 

 

Z identifikace rizik a jejich následné analýzy a hodnocení vychází, ţe společnost by se 

mohla potýkat s následujícími riziky, vycházejícími z rizik likvidity, zadluţenosti a obratu 

pohledávek: 

 

 Neschopnost splácet závazky 

Za sledované období převyšují závazky nad disponibilními finančními prostředky, 

většinou společnost k úhradě pouţívá krátkodobé úvěry, které jsou finančně náročné. Pokud 

by byla společnost nucena ihned uhradit své krátkodobé závazky, nebyla by toho schopna,  

jelikoţ nemá dostatek disponibilních peněţních prostředků. Tyto prostředky nemá především 

z důvodu vysokých pohledávek vůči svým odběratelům. Společnost by se měla snaţit zajistit 

dostatečné mnoţství peněţních prostředků, aby do budoucna byla schopna uhradit své 

závazky. Příčiny těchto rizik objasňují výše zmíněné ukazatelé likvidity, které porovnávají 

finance uloţené v krátkodobém finančním majetku, pohledávkách, oběţných aktivech  

a finance drţené v krátkodobých závazcích a krátkodobých bankovních úvěrech.  

 

Díky těmto moţným rizikům by se měl podnik věnovat zvýšení své likvidity, a tím 

pádem i sníţení zadluţenosti. K zvýšení likvidity můţe dojít sníţením mnoţství pohledávek 

nebo odprodejem zásob. Pokud dojde k lepšímu reţimu hrazení pohledávek, lze tyto peníze 

pouţít k rychlejší úhradě závazků, coţ zároveň můţe vylepšit ukazatele aktivity sledované  

za podnik.  

 

   Podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení  

Podnik se můţe dostat do platební neschopnosti a pak nemusí být schopen včas nebo 

vůbec dostát svým závazkům. Protiopatření podniku jsou svázána s předešlými uvedenými 

eliminacemi. 

 

 Snížení úvěrové angažovanosti 

Toto riziko je moţné popsat pomocí ukazatelů zadluţenosti, jejichţ výsledky se 

pohybovaly pod doporučenými hodnotami. Z tohoto důvodů můţe vzniknout riziko sníţení 

úvěrové angaţovanosti, protoţe plnění stanovených bankovních ukazatelů je podmínkou 

poskytování bankovních úvěrů. Opět nastavené eliminace v podniku jsou tytéţ, jako jsou 

popsány u předchozích rizik.  
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 Pohledávka po lhůtě splatnosti 

Pohledávka po lhůtě splatnosti vzniká v případě platební neschopnosti zákazníka.  

Ve všech letech, kromě roku 2014, převaţují pohledávky nad závazky. V analyzovaném 

podniku řeší pohledávky po lhůtě splatnosti tak, ţe odbor financování 1x týdně vyhodnocuje 

tyto pohledávky a zpracovaný přehled posílá pověřeným osobám. Tyto pohledávky jsou 

projednávány týmem, který se schází pravidelně 2x měsíčně. U nových zákazníků  

při sjednávání platebního kontraktu ověřují jeho bonitu, díky čemuţ sjednají takové 

podmínky, aby bylo riziko co nejniţší (např. akontace, dokumentární akreditivy, 

dokumentární inkaso, pojištění, bankovní záruky). 

 

Pokud jsou ze strany podniku splněny veškeré smluvní závazky vůči odběrateli, a ten 

nesplní své, pouţívá následující postup vymáhání pohledávek:  

 

 telefonická případně ústní urgence za účelem zjištění důvodu nezaplacení dluţné 

částky, 

 písemná urgence s poţadavkem získání uznání závazku včetně příslušenství, 

nejzazším termínem úhrady, případně návrhem splátkového kalendáře, 

 provedení opatření k zamezení narůstání dluhu (např. pozastavení dalších dodávek), 

 vyuţití dalších zajišťovacích nástrojů (směnka, zřízení zástavního práva). 

 

Pokud i přes všechny postupy nedošlo k vypořádání pohledávky, je nutno zahájit 

vymáhání soudní cestou. Jedná se o pohledávky nad 180 dní po splatnosti.  

 

 Nepojištěná a neuhrazené pohledávka 

Nepojištěná a neuhrazená pohledávka (zákazník je nepojistitelný) jedná se o platební 

neschopnost zákazníka. V případech, jako je nemoţnost řešit problém soudní cestou z důvodu 

neexistence odběratele nebo pokud náklady na soudní řízení převyšují výtěţek z daného 

sporu, podnik pouţívá odpis těchto pohledávek. 
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7.3 Doporučení 

Ze zjištěných opatření podniku proti účinkům rizik je zřejmé, ţe je jim věnována 

dostatečná pozornost a jsou vůči nim nastaveny účinné controllingové systémy eliminace. 

Většina protiopatření se shoduje se všeobecně doporučovanými instrumenty sniţování rizik.  

I přes to by bylo vhodné vzít v úvahu další moţnosti eliminace rizik. 

 

Základní moţností vyvarovat se rizikům je dosáhnout rychlejšího obratu (sniţování) 

pohledávek, ve kterých jsou vázány finanční prostředky potřebné pro hrazení potřebných 

závazků. K tomu je moţné pouţít skonto, které lze navrhnout v rámci platebních podmínek. 

Účelem skonta je, ţe v případě zaplacení za dodávku zboţí či sluţeb dříve, neţ byla 

domluvena splatnost, dostane odběratel cenové zvýhodnění ve formě procentní slevy. 

Nemuselo by docházet k nárůstu pohledávek po lhůtě splatnosti a zvyšovaly by se finanční 

prostředky. Docházelo by tím rovněţ ke sniţování zadluţenosti podniku. Pokud by se dařilo 

sniţovat dluhy, sniţovalo by to věřitelské riziko pro investory. K sníţení zadluţenosti můţe 

také dojít navýšením vlastního kapitálu.  

 

 Snížení stavu pohledávek po době splatnosti můţe také zajistit výrazné navýšení 

finančních prostředků. Aby se zabránilo nárůstu pohledávek po splatnosti, měla by být 

zaměřena především pozornost pojistitelným odběratelům schopným splácet své závazky. 

Jelikoţ má podnik databází svých odběratelů, má tak informace o tom, který odběratel je více 

bonitní a je pro podnik největším přínosem, co se zisku týče. Lze doporučit ohodnocení 

těchto odběratelů z hlediska dosahování objemu trţeb, platební schopnosti, stability 

odběratele na trhu a přínosu zisku podniku. K hodnocení těchto 4 ukazatelů se můţe pouţít 

stupnice 1 – 3, kdy číslice 1 znamená výborný, 2 - dobrý a 3 - špatný. Z těchto hodnot 

se udělá průměr a následně se odběratel přiřadí do skupiny 1 aţ 3, kdy:  

 

Skupina 1 by zahrnovala odběratele, u kterých nehrozí riziko finanční ztráty, lze jim 

poskytnout delší dobu splácení. Hodnoty [1 – 1,4]. 

Skupina 2 by obsahovala odběratele, u kterých není velké riziko finanční ztráty, ale je nutné 

stále kontrolovat jejich bonitu. Důleţité je určit splatnost faktury. Hodnoty [1,5 – 2,4]. 

Skupina 3 by stanovovala odběratele, u kterých je vysoké riziko finanční ztráty, v případě 

spolupráce s nimi by měl podnik mít nastaveny další dostatečné eliminační nástroje. 
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Popřípadě zamítnout u tohoto odběratele nákup na fakturu. V případě spolupráce 

s nepojistitelným odběratelem trvat na 100% úhradě zakázky. Hodnoty [2,5 – 3]. 

 

Pokud je to moţné, u niţších částek by bylo vhodné volit zaplacení ihned u všech 

odběratelů. Stanovení limitu výše pohledávek u odběratelů také můţe předcházet vzniku 

nárůstu moţných nezaplacených pohledávek.  

  

 K sníţení pohledávek lze také pouţít tzv. zápočet pohledávek a závazků, jedná se  

o dohodu vzájemného vyrovnání závazků a pohledávek. Můţe se pouţít v případě, ţe 

odběratelský podnik je dodavatelem od řešeného podniku. K dispozici je jednostranný nebo 

oboustranný zápočet pohledávek. Vzájemným zápočtem pohledávek a závazků zanikne 

neuhrazená pohledávka, minimálně pak její neuhrazená část. Zápočet tak poslouţí jako jeden 

ze způsobů úhrady pohledávek. Nicméně zápočty se nedají vyuţít v situaci, pokud podnik 

zastavuje své pohledávky v bance. 

  

 Navýšení finančních rezerv je dalším doporučením v takovém případě, pokud by 

hrozilo nebezpečí neschopnosti splácet své závazky. Tímto se omezí vyšší vyuţívání cizích 

zdrojů (krátkodobé úvěry), čímţ se sníţí riziko neřízené insolvence společnosti.  

 

Kvůli problémům s likviditou by měl podnik změnit strukturu cizích zdrojů, sníţit 

krátkodobé úvěry (krátkodobé cizí zdroje) a navýšit dlouhodobé cizí zdroje. Pokud by došlo 

k navýšení dlouhodobých cizích zdrojů, situace podniku by se stabilizovala, co se jeho 

finančních prostředků týče. 

 

   Z důvodu ztráty, kterou za sledované období podnik vykazuje, není schopen efektivně 

zhodnotit svůj kapitál. Měl by věnovat zvýšenou pozornost rentabilitě tržeb, jelikoţ nízká 

hodnota tohoto ukazatele má vliv na rentabilitu aktiv a rentabilitu vlastního kapitálu. 

 

 Z přílohy č. 2 vyplývá, ţe podnik má skladem větší mnoţství zásob a proto se dá volit 

odprodej nadbytečných zásob k získání finančních prostředků. I kdyby se nepodařilo zásoby 

odprodat za cenu nákladů na pořízení zboţí, bylo by vhodné prodávat pod touto cenou, tedy 

se ztrátou. Následná ztráta by měla být částečně sníţena o náklady, které souvisejí se 

skladováním těchto zásob. 
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8 Závěr 

Nedílnou součástí podnikového managementu by mělo být řízení rizik, mající vysoký 

vliv na existenci podniku z důvodů udrţování finančních rizik na přiměřené úrovni. Proto by 

se měl jistě kaţdý podnik zaměřit na pouţívání vhodných nástrojů na omezení rizik, aby byl 

schopen dosahovat zisku bez zbytečných finančních ztrát. 

 

V diplomové práci jsou řešena finanční rizika, která svým charakterem mohou 

podnikům způsobit významné škody. Finanční rizika mají schopnost dostat podnik  

do insolvence v případě, ţe se jim nepředchází a nejsou nastavené dostatečně účinné 

protiopatření. Je vlastně naprosto nezbytné, aby si v kaţdém podniku vytvořili systém řízení 

finančních rizik, jeţ jim zajistí kvalitní správu nad jejich financemi.   

 

Jak se chovají jednotlivá finanční rizika, jaký mají dopad na podnik a jak se jim bránit, 

tyto informace je moţno čerpat z mnoha odborných knih na toto téma stejným způsobem, jak 

bylo učiněno při zpracování této diplomové práce. Pro podnik je důleţité mít nastavený 

systém řízení rizik. Jeho podstatnou součástí je znalost jednotlivých kroků, počínaje 

identifikací rizik, samotnou analýzou a konče vyhodnocením rizik. Podnik má přímý přístup  

k finančním údajům, můţe tak operativně vyhodnocovat rizika a navrhovat postupy k jejich 

redukci. Při analýze bylo vyuţíváno informací z výročních zpráv podniku, velkou pomocí 

byla komunikace s finanční ředitelkou podniku. Na základě všech těchto zdrojů bylo moţno 

dojít k vyhodnocení nejzávaţnějších rizik ohroţujících podnik.  

 

V hledáčku řešících finančních rizik byla rizika zadluţenosti, likvidity a obratu 

pohledávek, u kterých byla zjištěna vyšší míra nebezpečí pro podnik. Pokud by jim podnik 

nevěnoval pozornost a neřešil je, mohl by se snadno dostat do insolvence. Naštěstí jsou 

v podniku nastaveny mnohé nástroje k jejich eliminaci, nicméně je nutné se jim dále věnovat 

s velkým zájmem širšího okruhu zodpovědných osob. 

 

 Přínosem diplomové práce je poukázání na velikost nebezpečí pramenících z výše 

uvedených rizik, popisu jejich příčin a vývoje v posledních letech a hlavně návrh opatření k 

omezení jejich vlivu. Odvrátit nepříznivý vývoj rizik není snadná záleţitost, musí být do ní 

zapojeni všichni s moţností učinit náleţité kroky a nepřestávat hlídat chování financí 

v podniku.  
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Příloha č. 1: Schematické zobrazení organizační struktury [34] 

 

Představenstvo společnosti

Generální ředitel

- Kancelář generálního   
ředitele

- Právní vztahy

Úsek jakosti

- Systémy zabezpečování             
jakosti a environmentu

- Kontrola jakosti a přejímky

Personální úsek

- Personalistika a odměňování

Technický úsek

- Operativní technologie

- Rozvoj technologie

- Investice

Finanční úsek

- Controlling

- Financování

Obchodní úsek

- Obchodní skupiny

- Expedice a celní řízení

Úsek nákupu

- materiál a suroviny

- kooperace a sluţby

- nákup pro engineering

Výrobní úsek

- Logistika a plánování výroby

- Nákladová střediska
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Příloha č. 2: Rozvaha za sledované období 2012-2014 [34] 
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Příloha č. 3: Výkaz zisku a ztrát za sledované období 2012-2014 [34] 
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Příloha č. 4: Pohledávky z obchodních vztahů 2012-2014 [34] 

 

 

 


