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Abstrakt 

Bakalářská práce na téma Identifikace úvěrového rizika a jeho řízení se zabývá 

popisem a přiblížením problematiky rizika. Postupuje od obecného rizika k úvěrovému. 

Vysvětluje pojmy a důležité činnosti spojené s tématem. Ve třetí části práce popisuje 

management pohledávek, který je velice úzce spjat s úvěrovým procesem. 
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Abstract 

The bachelor thesis is about the indetification of credit risk and its management. It is 

focused on description and approaching of issue of risk. It proceeds from general risk to credit 

risk. It explains terms and important activities which relates to the topic. In the third part it 

describes management of receivables, which is closely connected to the credit process. 
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1 Úvod 

V současnosti vzrůstá důležitost managementu zaměřujícího se na hrozby pro 

ekonomický subjekt. Nárůst je způsoben rychlými změnami vně i uvnitř firem. Na základě 

těchto změn, je velmi složité predikovat budoucí stav, což klade u odpovědných pracovníků 

značné požadavky na jejich schopnosti a odborné znalosti spojené s tématem této bakalářské 

práce, identifikace úvěrového rizika a jeho řízení. 

Úvodem bych zmínil pár slov o struktuře bakalářské práce. Tato práce je členěna na tři 

části, které na sebe navzájem navazují. Každá následující část zpřesňuje předchozí, doplňuje ji 

a uvádí specifika vztahující se k tématu dílčího celku. Před hlavní části jsou začleněny úvodní 

kapitoly. Dvě úvodní kapitoly přibližují význam bankovnictví v podnikatelském prostředí a 

poskytované typy úvěrů na trhu. 

První část práce se zabývá obecným rizikem vyskytující se v podnikatelském 

prostředí. Postihuje celý management rizik, vysvětluje důležité pojmy a činnosti, jež jsou 

nezbytné pro zvládání rizik. Zabývá se tématem s velmi širokým záběrem pro lepší pochopení 

problematiky a uvádí ji do širších souvislostí. 

Střední část popisuje management úvěrového rizika. Využívá popsaných a 

vysvětlených pojmů a činností a uvádí specifika, která mají spojitost tématem. Zavádí některé 

nové pojmy s doprovodným vysvětlením. Z hlediska zaměření bakalářské práce je velmi 

důležitý popis zajišťovacích instrumentů k úvěru. 

Poslední velký celek se v návaznosti na oba předchozí zabývá problematikou 

pohledávek. Vysvětluje management a pojmy spojené se specifickým typem úvěru. Zužuje 

témata předchozích kapitol, na druhou stranu podrobněji přibližuje vše, co souvisí s životním 

cyklem pohledávek. 

2 Bankovnictví 

Bankovnictví je odvětví ekonomiky, které je úzce spjaté se všemi jeho ostatními 

částmi. Jeho hlavním úkolem je zajistit oběh finančních prostředků v systému. Pokud je 

bankovní sektor zdravý, financuje podniky a spotřebitele pomocí úvěrů a napomáhá jejich 

rozvoji. „Úvěrové obchody z hlediska určitého subjektu představují budoucí peněžní toky 

(příjmy a výdaje), které se uskuteční v nějakých budoucích obdobích nebo pohledávky a 

závazky subjektu splatné v budoucích obdobích.“[17] Z toho vyplývá, že subjekty mohou 
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operovat s menším objemem finančních prostředků, což jim poskytuje konkurenční výhodu 

na trhu. 

3 Typy úvěrů 

Ve finančním sektoru je půjčování peněžních prostředků realizováno různými 

produkty, které mají svá smluvně definovaná specifika. „V rozsahu tzv. smluvní svobody si 

mohou smluvní strany samy dohodnout oprávnění a povinnosti a eventuálně i sankce za 

nesplnění těchto povinností.“[7] Podmínky úvěrů se odvíjejí od jejich výše, účelovosti, doby 

splatnosti, systému splácení a v neposlední řadě od subjektu, jež je v dané transakci 

zainteresován. 

3.1 Bankovní úvěry 

Největší skupinou úvěrů na trhu poskytují banky. Jde o velmi složitou problematiku a 

z tohoto důvodu si dovolím použít definici Zbyňka Revendy, která obsahuje všechny 

podstatné informace včleněné do několika vět. „Bankovní úvěry lze členit podle různých 

kritérií […] Podle subjektu (dlužníka) se rozeznávají úvěry podnikům (firmám), spotřební, 

zahraniční, státnímu rozpočtu, mezibankovní, zemědělské aj. Obdobně podle objektu (účelu) 

existují úvěry provozní, investiční, spotřební, zahraniční, státnímu rozpočtu, hypoteční apod. 

Podle lhůty splatnosti rozeznáváme úvěry „overnight“ („přes noc“), kontokorentní, 

krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (do 5 let) a splatné na požádání.“[25] Bankovní sektor 

není určován pouze nabídkou a poptávkou, ale je omezován zákonnými úpravami, které mají 

za cíl ochranu zájmů určitých subjektů (dlužníků a státu). 

3.2 Nebankovní úvěry 

V typologii úvěrů zaujímají nezanedbatelnou část produkty poskytované 

nebankovními subjekty. V široké škále nebankovních úvěrů nalezneme jak produkty totožné 

či podobné s bankovní sférou, tak specifické úvěry, které poskytují pouze společnosti mimo 

tento sektor. 

Dodavatelský úvěr 

Jedním z nejrozšířenějších výše zmíněných nebankovních produktů je dodavatelský 

úvěr, který je poskytován napříč podnikatelským prostředím. „Dodavatelský úvěr je formou 

úvěru na zboží (obchodního úvěru). Úvěr je poskytnut dodavatelem zboží odběrateli ve formě 

odložení platby za prodané zboží na pozdější dobu.“[25] 
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4 Riziko 

Pojem riziko je velmi obsáhlý a zasahuje do všech oblastí lidské činnosti. V souladu 

s tématem práce je ho důležité specifikovat na oblast ekonomie. Velmi jednoduše vysvětlují 

pánové Smejkal a Rais riziko ve své knize Řízení rizik. „V ekonomii je pojem „riziko“ užíván 

v souvislosti s nejednoznačností průběhu určitých skutečných ekonomických procesů a 

nejednoznačností jejich výsledků; obecně lze samozřejmě konstatovat, že se nemusí jednat 

pouze o riziko ekonomické.“[18] V následujících kapitolách rozeberu ekonomická rizika, 

jejich druhy a parametry. 

4.1 Velikost rizika 

Zjištění míry rizika v jakékoliv transakci je velmi důležité, jelikož se od něj odvozují 

ochranná opatření k zajištění úvěrového obchodu. Obecně platí, že čím je větší riziko ztráty 

půjčených prostředků, tedy nesplacení úvěru, tím je větší zisk na straně poskytovatele 

finančního produktu. Existují tři základní kategorie velikosti rizika, které jsou v každém 

odvětví podnikatelské činnosti stanoveny různými procentuelními hodnotami. Jejich 

vzájemnou hierarchii zobrazuje Obrázek č. 1. 

Nutné riziko 

Nutné riziko nebo někdy v literatuře označované jako podnikatelské riziko je nejmenší 

možná míra nejistoty. Podstupuje ho každý subjekt, který vstupuje do konkurenčního 

podnikatelského prostředí. Jedná se o přirozenou bariéru vstupu na trh určitého odvětví, která 

odrazuje některé subjekty a poskytuje těm stávajícím menší konkurenci a z toho vyplývající 

vyšší zisky. 

 

Obrázek č. 1: Klasifikace rizik podle velikosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Únosné riziko 

Přijatelným rizikem pro subjekt je takové riziko, které neohrozí jeho existenci. To 

znamená, že jeho velikost nebo objem finančních prostředků do obchodu vložených jej 

neohrozí v případě nižších zisků nebo odepsání těchto aktiv. 

Neúnosné riziko 

Za neúnosné riziko považujeme takovou hrozbu, která je v případě negativního 

výsledku pro podnik likvidační. Zpravidla se jedná o kombinaci vysoké pravděpodobnosti 

neúspěchu a velkého objemu finančních prostředků vložených do transakce. Samozřejmě, že 

lze za neúnosné riziko v některých odvětvích považovat i jinou kombinaci těchto faktorů. 

4.2 Druhy rizika 

Vedle velikosti se riziko člení mimo jiné i druhově, protože rizik je v praxi velké 

množství a je třeba je nějakým způsobem rozlišit. Takových rozdělení je celá řada podle toho, 

jakou rozlišovací úroveň zvolíme. V následujících třech podkapitolách uvedu pro příklad 

několik protikladných dvojic[18] s charakteristickými rysy, podle kterých je možné je 

identifikovat. 

Finanční a nefinanční riziko 

Rizikový management prostřednictvím odborné literatury rozděluje riziko podle toho, 

jestli hrozba útočí na finanční prostředky subjektu. Rozčlenění do uvedených skupin je velmi 

složité, protože množství nefinančních rizik lze vyjádřit v penězích. Vyplývá to 

z předpokladu, že jakákoliv negativní odchylka výsledku či ztráta se projeví v ekonomice 

subjektu. 

Statické a dynamické riziko 

Statické riziko je hrozba, s níž se musí počítat, jelikož se dá pravděpodobnost výskytu 

kvantifikovat, ale lze jej dobře řídit. Nejde totiž ekonomický jev, ale jedná se o lidský a 

přírodní faktor. Dynamické riziko je naproti tomu hrozba, která je následkem ekonomického 

jevu způsobeného vnitřním či vnějším prostředím subjektu a je nepředvídatelná. 

Čisté a spekulativní riziko 

Čistým rizikem myslíme takové riziko, u kterého neuvažujeme nad vznikem zisku, ale 

reálnými možnostmi jsou ztráta nebo absence ztráty. Nejčastějším příkladem je riziko při 
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dodavatelském úvěru. Naproti tomu spekulativní riziko umožňuje mimo uvedených možností 

i vznik zisku. 

5 Management rizik 

Činnosti pracující s rizikem v podnicích všeho druhu jsou v odborné literatuře 

souhrnně nazývány rizikovým managementem, který je nejčastěji zosobňován příslušným 

manažerem. Hlavní náplní risk managementu v oblasti prevence je identifikace, analýza rizik 

a jejich předvídání. V oblasti nápravy se hlavně zabývá transformací, eliminací rizik a 

následku jejich dopadu.  

V procesu rozhodování je důležité přistupovat k problému s velkou pozorností již ve 

fázích, které předcházejí samotnému rozhodování. „Každý manažerský problém vyžaduje, 

aby byl zkoumán z hlediska kvantitativního a kvalitativního. Potřebné informace musí být 

shromážděny současně a posuzovány z hlediska daného problému. Úkolem manažera je na 

základě těchto dvou informačních zdrojů přijmout rozhodnutí.“[16] To na něj i na celý systém 

managementu klade vysoké nároky znalostní, informační i kooperační. Systém managementu 

rizik znázorňuje Obrázek č. 2, na kterém jsou obecně znázorněny interakce mezi jeho prvky. 

 

Obrázek č. 2: Systém podnikového managementu rizik 

Zdroj: Management rizik. [cit. 31.1. 2012] Dostupné z WWW: <http://www.management-

rizik.cz/management.html>. 



 6 

5.1 Strategie managementu rizik 

Strategie je v součinnosti s ostatními návaznými kroky velmi důležitou složkou 

systému podnikového managementu rizik. V praxi se jedná o soubor postupů a metod, které 

tvoří komplexní způsoby řešení daného problému.Tento dlouhodobý plán činností je založen 

na zkušenostech a znalostech managementu i organizace jako celku v oblasti potencionálních 

hrozeb. 

Obecně platí, že by měl mít dokument stručnou a přehlednou formu, což ovšem 

nesouvisí s jeho důležitostí. „Strategie jsou životně důležité jako podniková cesta od 

formulování k implementování, od myšlenky k akci.“[6] Z výše uvedeného vyplývá, že jde o 

dynamický proces, který je spojitý a reaguje na všechny změny, které se vyskytnou 

v návazných činnostech systému managementu rizik. 

5.2 Identifikace rizika 

Proces, který využívá zmíněné podnikové strategie, je identifikace. „Identifikace rizik 

je proces, při kterém organizace systematicky a kontinuálně identifikuje rizika a 

nejistoty.“[24] Jedná se o velmi podstatnou činnost, při které jakákoliv odchylka od 

skutečného stavu v některém ze segmentů může způsobit značnou ztrátu podniku. 

 

Obrázek č. 3: Identifikace rizika 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Výše definovaný proces je zjednodušeně složen ze tří základních skupin činností, jak 

názorně ukazuje Obrázek č. 3, na kterém jsou barevně rozlišeny. Skupiny se dále dělí na dílčí 

činnosti, jež jsou zapotřebí ke správnému odhalení všech rizik spojených s danou operací 
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prováděnou firemním managementem. Skupiny činností v procesu identifikace rizika dále 

podrobně rozeberu v následujících podkapitolách. 

5.2.1 Identifikace aktiv a stanovení jejich hodnoty 

Před samotnou identifikací je třeba si aktiva definovat. „Aktiva představují složky 

ekonomických zdrojů, kterými podnik disponuje.“[25] Tato obecná definice není pro 

identifikaci rizika příliš vhodná, proto se přistupuje k zužování výběru aktiv v souvislostí 

s určitým rizikem. V některých případech se pro zjednodušení následující analýzy aktiva 

slučují do větších celků podle společných vlastností. 

K samotné identifikaci náleží i přiřazení hodnoty k jednotlivým aktivům nebo aktivům 

sloučeným do souborů aktiv. Metod oceňování aktiv je celá řada podle druhu aktiva a jeho 

důležitosti pro podnik. Velmi zjednodušeně lze říci, že hodnota aktiva se vypočítá jako součet 

nákladů z nedisponibility plně funkčního aktiva a nákladů k obnovení, popř. nahrazení aktiva. 

Tento výpočet ovšem není zcela správný, protože nezohledňuje faktory, které se nedají tak 

snadno kvantifikovat jako je např. přání majitele firmy ve vztahu k aktivu. 

5.2.2 Identifikace hrozeb 

V závislosti na identifikovaných aktivech je vždy potřeba určit všechny potencionální 

hrozby, které se k ním vztahují. Metody identifikace hrozeb jsou různé, ale lze je rozdělit do 

dvou základních skupin. První skupinou je určování na základě předešlých zkušeností a 

praktických či teoretických znalostí. Druhou skupinou je určování asociační na základě 

týmových technik řešení pracovního problému. Stejně jako při identifikaci aktiv i zde platí, že 

jsou slučovány některé hrozby do jednoho souboru. Slučování se provádí na základě velikosti 

a směru působení hrozby. 

5.2.3 Analýza rizika 

Analýza je naprosto zásadní činnost při řešení jakéhokoliv problému v rámci podniku. 

Pokud mluvíme o analýze rizika, máme na mysli detailní zkoumání prováděné na základě 

rozebrání celku na dílčí části. Na začátku této činnosti je potřebné si stanovit hranice analýzy. 

Tyto hranice jsou dány identifikovanými členy z předchozích operací procesu identifikace 

rizik. Z výše uvedeného Obrázku č. 3 je patrné, že analýza se skládá ze tří návazných oblastí, 

které popíši v následujících podkapitolách. 
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Hodnocení pravděpodobnosti 

V analýze rizik vždy počítáme s pravděpodobností reálného výskytu hrozby, jelikož 

určení této charakteristiky determinuje další postup práce s danou hrozbou podle toho, zdali je 

pravděpodobnost vysoká nebo nízká. Pravděpodobnost výskytu prvku A se vypočte jako podíl 

počtu příznivých výsledků a počtu všech výsledků. Matematicky je rovnice znázorněna 

následovně: 

 

Může nastat situace, kdy výskyt jevu A je podmíněn výskytem jevu B. V tomto 

případě se jedná o podmíněnou pravděpodobnost a výpočet vycházející z výše uvedeného 

vzorce je následující: 

 

Pravděpodobnost není statická veličina, ale její velikost se mění s časem. Konkrétně u 

výpočtu pravděpodobnosti výskytu nepříznivého výsledku se dramaticky mění v závislosti na 

čase, po kterém je aktivum vystaveno hrozbě. 

Měření rizika 

Hodnocení následků případu, neboli měření rizika je zásadní činností při analýze 

rizika. Důležitost spočívá operaci, která výpočtem určí velikost předpokládané ztráty. Tento 

výpočet je stanoven jako součin pravděpodobnosti ztráty a výše ztráty za čas. Ze vztahu lze 

vyčíst, že z grafického hlediska se jedná o výpočet objemu pod plochou funkce. 

Při měření rizika se vypočítávají i různé statistické charakteristiky, které informují o 

důležitých skutečnostech. „Nejpoužívanějším nástrojem pro vyjádření rizika se stala 

směrodatná odchylka.“[15] Jedná se o míru variability, která v souvislostí s měřením rizika 

vyjadřuje velikost ztráty, jež bude s danou pravděpodobností dosažena. 

Stanovení rizika 

Stanovení rizika je konečnou etapou analýzy rizik. Na základě zpracovaných dat výše 

uvedenými postupy měření rizika a pravděpodobnosti výskytu stanoví příslušný pracovník 

důležitost hrozby a rozhodne o dalším postupu v procesu rizikového managementu. 
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Výsledkem této činnosti je postoupení podstatných veličin k dalšímu zpracování a vyřazení 

nepodstatných. 

Metody analýzy rizika 

V analýze rizik se používá mnoho metod pro správné určení všech veličin spojených 

s rozhodováním. Soubor metod se nejčastěji rozděluje na dvě hlavní skupiny. První skupinou 

jsou kvantitativní analytické metody a druhou skupinou jsou kvalitativní metody. 

V následujících podkapitolách je podrobněji rozeberu. 

Kvantitativní metody 

Kvantitativní metody analýzy rizika jsou takové, které na základě matematického 

výpočtu přiřazují riziku hodnotu v peněžní formě. Tyto metody jsou postavené na všeobecně 

uznávaných početních základech, což umožňuje dojít vždy ke stejným výsledkům při stejném 

souboru vstupních hodnot. Na druhou stranu je jejich nevýhodou pracnost a časová náročnost. 

Mezi kvantitativní metody patří níže uvedené příklady. 

Scénáře a stresové testování 

Prvním z uvedených kvantitativních metod je metoda tvorby scénářů a stresového 

testování.[16] Scénáře reprezentují obraz systému v budoucnu a jejich úkolem je ve vztahu 

k riziku projekce většího množství vývojových variant ve zvoleném segmentu. Stresové 

testování je činnost, která zkoumá stabilitu a odolnost systému vůči nepříznivým vlivům 

pomocí zátěžových testů. Uvedená technika je důležitá pro budoucnost subjektu a k její 

realizaci přistupují zejména banky, které pracují s významnými riziky. 

Simulace Monte Carlo 

Simulace Monte Carlo je metoda stochastického modelování. „Podstatou této simulace 

je generování velkého počtu (řádově tisíce až statisíce) scénářů a propočet kritérií hodnocení 

pro každý scénář, což pak umožňuje stanovit rozdělení pravděpodobnosti těchto kritérií pro 

posuzované rizikové varianty.“[5] To má velký význam v nejistotě budoucího stavu, jelikož 

metoda počítá s náhodnými proměnnými. Z tohoto důvodu je její použití v praxi velmi 

žádoucí. Monte Carlo vysvětluje pomocí matematických výpočtů Jiří Třešl ve své knize 

Stochastic Processes and risk in finance and insurance.[21] 

Analýza výnosů a nákladů 

V neposlední řadě uvádím metodu analýzy výnosů a nákladů, která zkoumá čistý 

ekonomický dopad případu na subjekt. Analytický proces je složen z vyčíslení nákladů a 



 10 

výnosů v souvislosti se zvolenou aktivitou.[26] Součástí metody je i tvorba alternativ 

k projektu a vzájemné srovnání pomocí výše zmíněných ekonomických ukazatelů. 

Kvalitativní metody 

Na rozdíl od výše zmíněných kvantitativních metod nemohou být kvalitativní metody 

vyjádřeny v peněžní formě. Jejich určování má subjektivní charakter. To znamená, že zvolená 

hodnotící stupnice je intuitivně stanovena hodnotitelem, nemusím mít matematickou podobu 

a přiřazování hodnoty dané stupnice rizikům není neprováděno na základě výpočtu. Další 

zpracování kvalitativních výsledků je pro nejednoznačnost složitější, ale jejich nespornou 

výhodou je jejich snadnější interpretace. Pro ilustraci uvedu dvě často používané metody. 

Metoda Delphi 

V literatuře je Delphi označována jako Metoda účelových interview.[18] Spočívá 

v kooperaci mezi hodnotiteli a představiteli subjektu formou opakovaného kvalitativního 

výzkumu. Metoda je prováděna na více stupních podnikové struktury pro dosažení co 

nejreprezentativnějšího vzorku respondentů. Skladba otázek výzkumu je sestavena z předem 

připravených otázek a dodatečných otázek vyplývajících z hovoru. Při tomto přístupu je 

nežádoucí vzájemná konfrontace jednotlivých respondentů. Po zpracování výzkumu jsou 

výsledky předloženy respondentům k upřesnění svých stanovisek. Touto metodou dochází ke 

zjištění nejpodstatnějších faktů. 

Rozhodovací matice 

Jak jsem již uvedl výše, měření rizika je zásadní činností při analýze rizika. Mimo jiné 

se při této činnosti využívá rozhodovacích matic.[5] Do rizikové matice se podle osy x a y 

zapisuje pravděpodobnosti ztráty a výše ztráty. Vzniká tak tabulka, která na základě průniku 

pravděpodobnosti a výše ztráty rozděluje operace na do rizikových kategorií. 

5.3 Řízení rizika 

Návazným procesem na identifikaci rizika je jeho řízení s využitím zjištěných 

poznatků o aktivech a hrozbách. Hlavní náplní této složky systému podnikového 

managementu rizik je ochrana aktiv společnosti před hrozbami okolního prostředí. Princip 

spočívá v tvorbě ochranných protiopatření, která eliminují, redukují  nebo rozkládají riziko 

mezi více subjektů. 

Řízení rizika je složitý soubor činností se zpětnou vazbou, který klade vysoké nároky 

na teoretické i praktické znalosti rizikového managementu. Činnosti v rámci procesu 
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neprobíhají zároveň, ale jsou uskutečňovány v stanoveném pořadí za sebou, jak ukazuje 

vývojový diagram na Obrázku č. 4. Tento diagram je zjednodušeným znázorněním řízení rizik 

a je dílčí částí obecného algoritmu práce s riziky. Znázorněná zpětná vazba znamená, že se 

činnosti uvnitř vazby budou opakovat do té doby, dokud nebude řešení v návrhu nebude 

vyhovovat daným kritériím úspěšnosti nápravného opatření. 

 

Obrázek č. 4: Vývojový diagram řízení rizika 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z výše uvedeného vyplývá, že proces řízení rizika je určován předem stanovenými 

metodami, jež jsou často dokumentovány v podnikových dokumentech. Metody řízení rizika 

jsou závislé na daném riziku či souboru rizik a jsou určovány individuálně na základě 

vhodnosti použití metody. Nejpoužívanější metody vysvětlím v následujících podkapitolách. 

5.3.1 Metody retence, redukce a rozložení rizika 

V praxi se využívá mnoho metod retence, redukce a rozložení rizika za účelem 

ochrany aktiv podniku. Určování nejvhodnější metody není možné provádět na základě 

universálních schémat pro celou podnikatelskou sféru, ale musí vycházet z potřeb a 

zkušeností podniku a managementu. Úplné nebo částečné vypořádání se s rizikem muže být 

provedeno interními zdroji nebo za účasti externích zdrojů v různé míře jejich 

zainteresovanosti. 

Je důležité zdůraznit, že každé zvolené řešení má svá specifika a jeho výhody jsou 

doprovázeny nevýhodami, které omezují použití modelu pro jiné příležitosti. Níže uvedené 
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metody řízení rizika nejsou vyčerpávajícím výčtem možností, ale představují nejpoužívanější 

cesty k ochraně aktiv v praxi za předpokladu, že jsou navzájem kombinovány a doplňovány. 

Pružnost podnikových struktur 

Podnikové struktury jsou páteří celé firmy a jejich pružnost napomáhá lepšímu a 

hlavně rychlejšímu zvládnutí situací, ve kterých jsou ohroženy aktiva společnosti. Pružnost je 

dána tvorbou ad hoc nebo pravidelně vytvářených formálních a neformálních struktur. 

Některé podniky mají vytvořené mechanizmy pro rychlou reakci. V těchto dokumentech jsou 

specifikovány činnosti reagující na změny prostředí a výše zmíněné subjekty v rámci 

struktury společnosti, které je realizují. 

Pojištění[5] 

Využívaným nástrojem redukce rizika je pojištění. Na pojišťovacím trhu se nacházejí 

různé produkty podle způsobu a formy zajištění. Nejčastěji se podnikatelské subjekty 

pojišťují proti nepříznivému výsledku, proti způsobené škodě a v neposlední řadě proti 

živelným a jiným náhodným pohromám. 

Preventivní opatření 

Preventivní opatření jsou důležitou metodou snižování rizik. Z vývojového diagramu 

na obrázku č. 5 je patrné, že tvorba preventivního opatření vychází z obecného procesu řízení 

rizika. Ve srovnání s opatřeními, které reagují na přímo čelící hrozby, jsou mnohem méně 

nákladné. Zjednodušeně řečeno se míra ušetřených nákladů blíží vynaloženým prostředkům 

od začátku působení hrozby do aplikace účinného opatření. Jestliže toto opatření je zavedeno 

preventivně, nese s sebou vždy nějaké náklady. Náklady na preventivní opatření jsou ve 

srovnání s případnou ztrátou zanedbatelné. Preventivních opatření se používá nejčastěji při 

tvorbě smluv, kde jsou ošetřovány možné odchylky od příznivého výsledku. 
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Obrázek č. 5: Vývojový diagram tvorby preventivního opatření 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zvyšování informovanosti 

V době neustálého zvyšování produktivity práce, zrychlování platebních transakcí a 

rozšiřování trhu do méně rozvinutých zemí vzrůstá potřeba dostatečné informovanosti o 

obchodním partnerovi. První fází této činnosti je sběr informací na všech úrovních podnikové 

struktury. Informace lze získat přímo od partnera nebo třetí strany. Velké množství informací 

je volně dostupných zejména na internetu, naproti tomu volně nedostupné informace je možné 

získat se souhlasem určitého subjektu nebo prostřednictvím sekundárních informací, které 

nám mimo jiné zprostředkují to, co potřebujeme vědět. Druhá neméně důležitá fáze spočívá 

ve vertikálním a horizontálním toku informací podle zásady, že každý člen struktury 

společnosti,by měl být co nejvíce informován o skutečnostech, jež souvisí s problémem, na 

kterém se podílí. Právě zlepšování toku informací odstraňuje duplicitu a zkracuje dobu 

potřebnou k vyřešení problému. 

Vytváření rezerv 

Další metodou řízení rizika je vytváření rezerv. Ve své podstatě se jedná o lokaci 

peněžních prostředků do fondů společnosti, které slouží k pokrytí nebo snížení ztráty 

v případě nepříznivého výsledku. Úkolem rezervních fondů je ochránit životně důležitá aktiva 
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před jejich zničením nebo poškozením. Tvorba rezerv může být dvojího typu. Dobrovolné 

vytváření rezerv vychází z iniciativy podnikatelského subjektu a naproti tomu povinná je dána 

zákonnou úpravou. 

Vytváření holdingů a sdružení 

Podstatné snížení rizika nastává v případě, že je do rizikové činnosti vtažen další 

subjekt, který dlouhodobě participuje na podnikatelské činnosti spojené s jistou mírou rizika. 

V současné praxi se velmi často využívá k redukci rizika tvorba holdingových struktur. 

Holding přináší značné snížení rizika při přiměřené výši nákladů na jeho fungování. Některé 

podniky mají propracované struktury do té míry, že potencionálně ohrozitelných aktiv je 

v dceřinných společnostech minimum a většinu aktiv vlastní mateřská společnost. Druhou 

metodou vtažení dalšího subjektu je vytváření sdružení. Možnosti tvorby sdružení dvou 

podnikatelských subjektu jsou dvojí. Je možné založit sdružení podle zákonných úprav 

uvedených v Občanském zákoníku nebo na základě možností, jež poskytují různé právní 

formy podnikání. Mezi nejvýraznější metody sdružování firem patří tvorba společných 

právnických osob formou založení nové společnosti nebo vzájemná výměna akcií. 

Outsourcing 

V posledních letech je slovo outsourcing čím dál tím skloňovanější, jelikož se jedná o 

nástroj snižování některých nákladů a snižování rizik plynoucích z některých činností. 

„Outsourcing znamená, že podnik vyčlení některé (nebo všechny) podpůrné činnosti, které 

poté nakupuje již jako jednotlivé činnosti či vstupy ve vyšším stupni zpracování.“[4] Princip 

outsourcingu je znázorněn níže na obrázku č. 6. Ve vztahu k riziku se volí vhodná volba 

outsourcingu, která nejlépe vyhovuje požadavkům společnosti. V současné době podíl 

outsourcovaných služeb prudce vzrůstá. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že se nejedná o 

přímou úměru mezi množstvím takto zajištěných činností a zdravím podniku. 

 

Obrázek č. 6: Princip outsourcingu 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Diverzifikace podnikatelské činnosti 

Velmi důležitou a účinnou metodou zajištění proti nepříznivým vlivům je diverzifikace 

podnikatelské činnosti, jak znázorňuje obrázek č. 7. Ke snižování rizika dochází na základě 

rozšiřování výroby o nové produkty, které jsou vázány na nové  či staronové zákazníky. 

V souvislosti s výše uvedenou činností dochází ke korekci výkyvů peněžních toků 

společnosti. Tato konkurenční výhoda s sebou pochopitelně přináší i negativa ve formě 

zvýšení nákladů. 

 

Obrázek č. 7: Proces diverzifikace podnikatelské činnosti 

Zdroj: Vlastní zpracování 

6 Úvěrové riziko 

V podnikatelském prostředí je velké množství rizik spojených s různými aspekty 

existence na trhu. V následujících kapitolách se zaměřím na riziko úvěru, nástroje a činnosti 

s ním spojené. „Úvěrovým rizikem se rozumí selhání dlužníka vůči věřiteli, to znamená 

nezaplacení dluhu, kdy věřitel obdrží ztrátu. Úvěrové riziko představuje pravděpodobnost, že 

úvěr nebude zaplacen.“[3] 

6.1 Dělení úvěrových rizik 

Úvěrové riziko je ekonomický pojem, který není homogenním celkem, ale je složen 

z dílčích složek. Složky mají svůj charakter a jejich podoba určuje velikost rizika celku. 

Odborná literatura rozčleňuje úvěrové riziko různými způsoby podle podrobnosti publikace, 

které se touto problematikou zabývají. Pro potřeby práce jsem přistoupil ke zjednodušenému 

členění, které vychází z klasifikace Price Waterhouse[29] a přizpůsobuje ji. Jednotlivé části 

úvěrového rizika uvedu níže. 
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6.1.1 Přímé úvěrové riziko 

Úvěrové riziko nazýváme přímým v případě, že se jedná o riziko vycházející 

z neplnění dlužné strany věřiteli. Výsledkem této nečinnosti je ztráta na straně poskytovatele 

úvěru. Druhy přímého úvěrového rizika se mohou navzájem ovlivňovat a doplňovat. 

Riziko dlužníka 

Jedná se o hlavní riziko, které se v úvěrových obchodech vyskytuje. Charakteristika 

rizika dlužníka je velmi jednoduchá. Vyjadřuje nejistotu, jež plyne z nezaplacení závazku 

věřiteli. 

Riziko právního prostředí 

V mezinárodním obchodě je důležitá znalost právního prostředí, ve kterém 

poskytovatel úvěru operuje, jelikož solventnost dlužníka automaticky nezaručuje zdárný 

průběh transakce. V úvěrových obchodech se změna prostředí pomocí právních předpisů 

může projevit v podobě rizika odchylky od plánovaného výsledku, popř. ztráty věřitele. 

Objemové riziko a riziko koncentrace úvěrů 

V neposlední řadě je třeba zmínit objemové a koncentrační rizika.[14] Mají úzkou 

spojitost s výše uvedenými přímými riziky. Zvyšování objemu pohledávek (úvěrů), jež 

poskytuje věřitel jednomu subjektu, má za následek růst míry rizika nezaplacení peněžních 

prostředků. Nedostatečným rozložením úvěrových obchodů v podnikatelském prostředí jako 

celku se věřitel vystavuje riziku spojeným se změnami v určitém segmentu trhu. Čím je 

koncentrace v segmentu vyšší, tím roste i riziko nepříznivého výsledku. 

6.1.2 Nepřímé úvěrové riziko 

Nepřímé riziko úvěru je takové, které doprovází přímá rizika a je od nich 

neoddělitelné. Narozdíl od výše zmíněného přímého rizika neuvažujeme u této skupiny 

pravděpodobnost s jakou se vyskytnou,ale pouze jejich velikost. 

Riziko náhradního obchodu 

V případě nesplnění podstatných podmínek smluvního vztahu, přistupuje věřitel 

k náhradnímu obchodu z důvodu pokrytí svých nákladů s obchodovanými aktivy. Riziko 

náhradního obchodu spočívá ve změnách na trhu, jež ovlivňují celkovou výši obchodu. 



 17 

Platební riziko 

Riziko spojené s platební transakcí může mít podobu neplnění peněžní částky 

v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy. O platebním riziku mluvíme např. v případě, kdy 

dlužník nezaplatí domluvenou částku ve lhůtě splatnosti. 

7 Identifikace úvěrového rizika 

Identifikace úvěrového rizika vychází z obecných zásad a mechanizmů uvedených 

výše v kapitole Identifikace rizika. Úkolem tohoto procesu je oddělit rizika spojená 

s úvěrovým případem do všech ostatních, analyzovat je a vytvořit podklady pro jejich řízení. 

V případě úvěru je identifikace aktiv velmi jednoduchá, jelikož jejich výše, která 

vstupuje do transakce, je dobře kvantifikovatelná. Naproti tomu při popisu hrozeb je třeba 

brát v úvahu všechny subjekty, které přímo či nepřímo vstupují do transakce, všechny 

doprovodné podmínky a budoucí trendy, které by mohli nějakým způsobem ovlivnit daný 

obchodní případ. Je žádoucí, aby soubor neobsahoval pouze velmi významné činitele, protože 

kombinací velkého množství méně významných může vzniknout hrozba, která bude mít 

katastrofální dopad. Po identifikaci je potřebné vše důkladně analyzovat. 

7.1 Analýza úvěrového rizika 

Jednou z nejdůležitějších činností v rámci úvěrových obchodů je analýza úvěrového 

rizika. Její zásadní role spočívá v tom, že na základě výsledků této činnosti se řídí celý 

úvěrový obchod. V procesu analýzy se zkoumá bonita a úvěrové možnosti dlužníka. „Správné 

zhodnocení úvěrové bonity vyžaduje širší rámec zahrnující podrobnou analýzu základních 

charakteristik obchodního rizika včetně posouzení kvality vedení, charakteristik odvětví, 

konkurenčního postavení a strategické orientace podniku.“[29] Z uvedeného vyplývá, že se 

jedná o komplexní činnost, jež vyžaduje součinnost útvarů uvnitř věřitelského subjektu a 

využití palety analytických metod pro získání potřebných dat.  

8 Metody analýzy úvěrového rizika 

Jak jsem již uvedl v předchozím textu, analýza úvěrového rizika se neobejde bez 

vědeckých metod, na jejichž základě se uskutečňuje. Analýza jako celek je složena z řady 

dílčích částí, které mají svá specifika. Zjednodušeně rozlišujeme dvě metody, které vytvářejí 

obraz dlužníka a poskytují informace o možnostech úvěrování, následně je charakterizuji na 

základě členění Vojtěcha Polidara.[14] 
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Finanční analýza 

Finanční analýza je neodmyslitelnou součástí úvěrového procesu, jež pomocí 

ekonomických ukazatelů ilustruje finanční zdraví subjektu. Je možné nahlížet na tuto 

problematiku z různých úhlů a členit analýzu podle společných znaků jednotlivých ukazatelů. 

Ve své práci člením analýzu podle účetních výkazů, jelikož se dle mého názoru jedná o 

nejjednodušší způsob rámcového pochopení problematiky. 

Analýza rozvahy 

Rozvaha je důležitou listinou, která je sestavována minimálně jednou ročně, jelikož to 

ukládá zákonná norma. Dělí se na dva hlavní soubory dat, aktiva a pasiva, přičemž na stranu 

pasiv je připisován i zisk. Jedná se o výčet majetku subjektu na jedné straně a zdrojů krytí 

tohoto majetku na straně druhé k určitému dni.[2] Z výkazu je možné získat informace 

důležité pro ukazatele finančního zdraví podniku. Některé z nich uvedu níže. 

Rentabilita kapitálu je jedním z nejdůležitějších ukazatelů v podnikatelské sféře, 

jelikož určuje, zda majetek subjektu při dané činnosti vydělává dostatek peněz v porovnání 

s alternativními možnostmi. Vypočítá se podle uvedeného vzorce, kde za čistý zisk 

považujeme stav po zdanění. 

Rentabilita kapitálu = čistý zisk / celkový majetek 

Dalším ukazatelem, který  zjistíme z rozvahy je rentabilita čistého obchodního jmění. 

Jedná se o ukazatel vycházející z rentability kapitálu. Na rozdíl od něj se do výpočtu 

nezahrnuje cizí kapitál (krytí aktiv cizími prostředky). 

Rentabilita čistého obchodního jmění = čistý zisk / čisté obchodní jmění 

Ukazatel zadluženosti informuje, jaký je podíl cizího kapitálu na krytí majetku 

subjektu. Tato informace je velmi důležitá, jelikož, nezáleží jen na tom kolik majetku máme, 

ale jakou jeho část financujeme z vlastních zdrojů a jaká jeho část je pořízena na úvěr. Míra 

zadlužení subjektu limituje jeho možnosti v získávání dalších úvěrů. 

Ukazatel zadluženosti = celkový majetek / cizí zdroje krytí 

Ukazatelé likvidity jsou pro analýzu velmi důležité, jelikož udávají platební možnosti 

subjektu pomocí zpeněžení majetku. Rozlišujeme tří stupně likvidity.[2] Prvním je tzv. 

pohotová likvidita, druhým tzv. běžná a třetím tzv. celková likvidita, jejíž vzorec uvedu 

v následujícím textu. 

Ukazatel celkové likvidity = oběžný majetek / závazky 
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Analýza výkazu zisků a ztrát 

Výsledovka, neboli výkaz zisků a ztrát je stejně jako rozvaha povinně zpracovávána 

účetní jednotkou jedenkrát ročně. Na rozdíl od ní neilustruje stav majetku k určitému dni, ale 

slouží ke zjištění výsledku hospodaření účetní jednotky za určité období.[2] Struktura výkazu 

vychází z členění na náklady a výnosy podniku. Rozdíl mezi těmito položkami je zisk účetní 

jednotky, který musí být ve stejné výši, jako je uveden v rozvaze. Nejdůležitějším ukazatelem, 

jež můžeme z výsledovky získat je rentabilita tržeb. 

Rentabilita tržeb nepřímo vyjadřuje výši nákladů, ukazuje hospodárnost v rámci 

obchodní činnosti subjektu na základě porovnání čistého zisku a čistých tržeb. Čistým ziskem 

rozumíme stav po zdanění a za čisté tržby považujeme stav po odečtení neinkasovaných 

pohledávek. 

Rentabilita tržeb = čístý zisk / čisté tržby 

Analýza cash flow 

Výkaz o cash flow[13] je založen na porovnání příjmů a výdajů za určitý časový úsek. 

Některé právnické osoby mají povinnost sestavovat tento výkaz jednou ročně. V této listině je 

mimo příjmy a výdaje uveden také počáteční a konečný stav peněžních prostředků a cash 

flow, což je rozdíl mezi těmito položkami. 

Tokový stupeň zadlužení je velmi důležitým ukazatelem v rámci finanční analýzy 

potencionálního dlužníka. Ilustruje, za kolik časových jednotek je subjekt schopen zaplatit své 

dluhy, jelikož  udává,  jakou část závazků je schopen uhradit v daném období. 

Tokový stupeň zadlužení = cizí kapitál / netto cash flow 

Mezivýkazová analýza 

Důležité ukazatele pro zjištění finančního zdraví nečerpáme jen z analýz jednotlivých 

výkazů, ale pro některé ukazatele je důležité čerpat informace z více výkazů. Pro potřeby 

úvěrové analýzy kombinujeme data z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Následně uvedu dva 

ukazatele, pro jejichž výpočet je potřeba zmíněných účetních výkazů. 

Obrátkovost zásob uvádí, kolikrát se za dané období vymění zásoby v podniku. To je 

důležité, jelikož v zásobách jsou vázány finanční prostředky. Nízká obrátkovost znamená 

zbytečně velké zásoby na skladě spojené s nepříznivým uložením finančních prostředků. 

Obrátkovost zásob = tržby / průměrný stav zásob 
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Velmi důležitým ukazatelem je průměrná doba splatnosti pohledávek, jelikož udává, 

jak dlouho čeká věřitel na splacení pohledávek dlužníkem. V souvislosti s objemem 

pohledávek může průměrná doba splatnosti indikovat riziko druhotné platební neschopnosti. 

Průměrná doba splatnosti pohledávek = stav pohledávek / průměrná denní tržba 

Nefinanční analýza 

Vedle výše zmíněné analýzy je možné a žádoucí analyzovat subjekt pomocí 

nefinančních ukazatelů. Jedná se o detailní rozbor identifikovaných skutečností, které nelze 

vyjádřit pomocí peněžních prostředků. To ovšem neznamená, že by byla nefinanční analýza 

méně důležitá, jelikož pomáhá rozkrýt rizikové faktory, které nemusí být na první pohled 

zřejmé. Je používána zejména na zjištění obchodních a majetkových vztahů potencionálního 

dlužníka, úroveň managementu, vývoj jeho aktivit v podnikatelském prostředí a rozbor 

odvětví a prostoru, ve kterém operuje. Analýza používá zejména kvalitativních metod 

uvedených v kapitole 5.2.3. 

9 Řízení úvěrového rizika 

Následnou etapou v managementu uvěrových rizik je jeho řízení. Jedná se o 

komplexní činnost na základě získaných dat o obchodním partnerovi. Jejím cílem je zajistit 

bezproblémový průběh transakce. Jelikož odborná literatura klasifikuje management 

úvěrových rizik různě, zvolil jsem vlastní rozdělení činností spojených s analyzovanými daty 

na dva soubory. Podrobnou charakteristiku uvedu v následujících podkapitolách. 

9.1 Řízení rizika v předsmluvních etapách 

Na základě úvěrové analýzy sestavuje poskytovatel návrh úvěrové smlouvy, která 

obsahuje práva a povinnosti zainteresovaných stran. Pověřený pracovník sestavuje koncept 

kontraktu v souladu s vnitropodnikovými směrnicemi a souvisejícími interními dokumenty. 

V případě potřeby zajišťuje zmíněný případ instrumenty, které uvedu níže v kapitole 9.3. 

Takto vytvořený návrh je předložen obchodnímu partnerovi. 

Příjemce úvěru dle svého uvážení akceptuje podmínky kontraktu. Pokud nepřijme 

podmínky navržené druhou stranou, může dojít k jejich korekci na základě vzájemné 

domluvy. Součástí řízení v předsmluvních etapách je schvalování úvěrů[29] na základě 

interních dokumentů poskytovatele. 
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9.2 Řízení rizika v průběhu existence úvěrového případu 

Důležité nejsou jenom činnosti spojené s tvorbou smlouvy. Velmi podstatnými jsou 

následné etapy v průběhu celého úvěrového případu. Činnosti, jež probíhají neustále, jsou 

sledování rizika[20] a s ním související monitorování platební morálky obchodního partnera. 

Provádí se z důvodu změn na straně dlužníka nebo podnikatelského prostředí. V případě 

podstatných odchylek ukazatelů od úvěrové analýzy se přistupuje k zajištění existujícího 

úvěru nástroji, jež uvedu v následující kapitole. Jestliže dlužník nesplácí úvěr v souladu 

s podmínkami smlouvy, přistupuje věřitel k vymáhání částky podle své interní směrnice. 

9.3 Zajišťovací instrumenty k úvěru 

Řízení úvěrového rizika je prováděno na základě zajišťovacích instrumentů k úvěru. 

Z tohoto důvodu je velmi důležité znát výhody a nevýhody jednotlivých zajištění při jejich 

použití v jednotlivých smluvních případech a práva a povinnosti zúčastněných stran. Z celé 

škály různých instrumentů jsem vybral ty nejpoužívanější, které uvedu níže s jejich stručnou 

charakteristikou. 

Pojištění 

Pojištění je významným nástrojem snižování rizika, jak jsem uvedl v kapitole řízení 

rizika, a totéž platí konkrétně i u úvěrového rizika. Druhy pojištění se liší podle podmínek 

pojistného plnění, výše pojistné částky. Na základě uvedených podmínek pojišťovací 

společnosti oceňují pojištění.[24] 

Záloha 

Nejjednodušším zajišťovacím instrumentem v úvěrovém obchodu je poskytnutí zálohy 

ve výši stanovené smlouvou mezi zainteresovanými stranami proti otevření úvěru nebo 

splnění určitých podmínek. Z toho vyplývá, že uhrazenou zálohou se snižuje výše celkového 

úvěru a možné ztráty. V praxi je zálohový systém používán velmi často pro svou nenáročnost 

a minimální náklady s ním spojenými. 

Zástavní právo 

Zajištění úvěru může být provedeno na základě zástavního práva, které se zřizuje na 

určitou movitou nebo nemovitou věc. Zástavní právo upravuje Občanský zákoník.[30] Princip 

zástavy spočívá v omezení vlastnického práva zástavce k věci a zároveň zajištění 

přednostního postavení při uspokojování věřitelů zástavce ze zpeněžení zastavené věci 
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v případě jeho neschopnosti splácet. Schématicky znázorňuje zástavní právo obrázek č. 8. 

V praxi se zástavního práva používá nejčastěji k zajištění bankovních úvěrů ve značné výši. 

 

Obrázek č. 8: Zástavní právo 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Ručení 

Dalším opatřením z celé škály možností je ručení. Zajištění úvěru touto formou 

vtahuje do procesu třetí subjekt na straně dlužníka. Na základě smluvního ujednání, na jehož 

základě vzniká úvěrový případ, se věřitelem prověřený ručitel zavazuje uhradit věřiteli 

prostředky za dlužníka v situaci jeho platební neschopnosti.[30] Vzájemné vztahy mezi 

smluvními stranami jsou graficky znázorněny na obrázku č. 9. K zajištění pomocí ručení se 

přistupuje v situaci, kdy jsou před poskytnutím úvěru vážné pochybnosti o solventnosti 

dlužné strany. 

 

Obrázek č. 9: Vztahy při ručení za úvěr 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Bankovní záruka 

Specifickým typem ručení je bankovní záruka, při které je ručitelem banka. Vztahy se 

stejně jako v případě ručení řídí výše zmíněným schématem. Na rozdíl od ručení má tento 

jeho specifický druh možnost doplňujících podmínek, které mohou být uvedeny v záruční 

listině. Ty upravují práva a povinnosti ručitele vůči ostatním zainteresovaným stranám. 
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Dokumentární akreditiv 

Při obchodování s větším objemem aktiv je velmi důležité zajistit minimalizaci rizika 

nesplacení pohledávky. Z tohoto důvodu se do transakce vtahují banky jako prostředníci, jak 

ilustruje obrázek č. 10. Dokumentární akreditiv je neodvolatelný písemný závazek zaplatit po 

splnění podmínek smlouvy.[27] Tento nástroj se používá nejčastěji v zahraničním obchodě, 

jelikož jeho použití nevyžaduje znalost jiného právního prostředí. 

 

Obrázek č. 10: Princip dokumentárního akreditivu 

Zdroj: http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-nad-60-milionu/dokumentarni-

akreditiv.shtml 

Dokumentární inkaso 

Další možností zajištění pohledávek prostřednictvím bankovních institucí je 

dokumentární inkaso.[8] Ve své podstatě probíhá ve výše uvedeném schématu jako 

dokumentární akreditiv. Rozdíl je v tom, že se nejedná o neodvolatelný závazek a mezi 

zúčastněnými stranami neputuje akreditiv. 

Zajišťovací převod práva 

Podle § 553 Občanského zákoníku je možné zajistit transakci zajišťovacím převodem 

práva. Podstata úkonu spočívá v převodu práva dlužníka na věřitele za stanovených 

podmínek.[30] Jedná se o převod s omezenou dobou platnosti do splacení dlužné částky nebo 

o převod z důvodu nesplacení dlužné částky podle toho, jaká varianta je uvedena ve 

dvoustranném právním úkonu. 
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Směnka 

Jednoduchým způsobem zajištění jakéhokoliv úvěru je vystavení směnky. Náležitosti 

směnky upravuje Zákon směnečný a šekový.[10] Použití směnky je velmi široké, ale pro svou 

podobu je vhodná i pro operativní řešení v reálném čase. Zákon určuje pouze formální 

náležitosti textu a nikoliv podobu dokumentu, z toho vyplývá, že není nutná právní pomoc a 

je možné napsat i vlastní rukou na libovolnou listinu. 

Notářský a exekuční zápis 

Notářský a exekuční zápis jsou veřejnými listinami, ve kterých dlužník za přítomnosti 

notáře nebo exekutora uzná svůj dluh vůči věřiteli. Na rozdíl od notářského zápisu se 

v exekučním zápisu dlužník zavazuje splatit dluh určitou formou do určitého data.[28] 

Faktoring 

Důležitým zajišťovacím instrumentem je faktoring prováděný specializovanými 

firmami. František Janatka definuje faktoring ve své knize Rizika v komerční praxi takto: 

„Faktoring je souhrn služeb zahrnující financování, správu, inkaso, odkup a příp. zajištění 

krátkodobých pohledávek, které vznikly na základě dodávek zboží nebo služeb.“[8] 

Zjednodušeně se jedná o odkup krátkodobých pohledávek společností s možným přenesením 

rizika z nezaplacení na subjekt, který zajistí činnosti spojené s řízením pohledávek. 

 

Obrázek č. 11: Princip tuzemského faktoringu 

Zdroj: Tuzemský factoring. [cit. 5.3. 2012] Dostupné z WWW: 

<http://www.factoringkb.cz/cs/produkty/tuzemsky-factoring.shtml>. 

Forfaiting 

Dalším instrumentem k zajištění úvěru je forfaiting.[19] Na rozdíl od faktoringu se 

jedná o nástroj pro zajištění střednědobých a dlouhodobých pohledávek. Na základě smlouvy 

mezi dodavatelem zboží a forfaiterem je pohledávka prodána dodavatelem za cenu 
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pohledávky po odečtení diskontu, který náleží druhé straně. Všechna rizika z nezaplacení 

dodaného zboží či služeb přecházejí na forfaitera. Z toho vyplývá, že nemůže uplatnit nároky 

po dodavateli. 

Postoupení pohledávek 

V neposlední řadě je právem každého věřitele postoupit či prodat pohledávku, zdali to 

umožňuje smlouva mezi zainteresovanými stranami. Postoupení pohledávky je dle § 524 

Občanského zákoníku převedení práv věřitele na jiný subjekt.[30] Podle druhu pohledávky 

jsou upravena práva a povinnosti prodávající a kupující strany. Stejně jako v některých výše 

uvedených případech se pohledávka stává obchodovatelnou, jelikož se jedná o majetkovou 

hodnotu. 

10 Management pohledávek 

V rámci úvěrového rizika je velmi podstatná skupina úvěrů, která ovlivňuje většinu 

trhu napříč odvětvími. Jedná se o výše zmíněný dodavatelský úvěr, s nímž spojené činnosti 

jsou zásadní pro existenci a dobrou kondici podniku. Soubor činností je nazýván 

managementem pohledávek. Pohledávka je aktivum spojené se vznikem a trváním 

dodavatelského úvěru. Velmi jednoduše je vysvětluje Pavel Kolář ve své publikaci 

Manažerské finance. „Kreditní položka u jedné firmy musí být debetní položkou u firmy jiné. 

Proto nepřekvapuje, že běžným pasívem jsou krátkodobé závazky z obchodního styku, které 

jsou protipólem pohledávek – jde o nezaplacené účty dodavatelům.“[9] Management 

pohledávek má několik fází, které jsou znázorněny na obrázku č. 12. 

 

Obrázek č. 12: Vývojový diagram pohledávek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

10.1 Vznik pohledávek 

Pohledávky obecně vznikají na základě nějaké právní skutečnosti, jako je např. 

smluvní vztah mezi dvě subjekty. Fakticky ovšem pohledávka vzniká až při samotném 

poskytnutí aktiv poskytnutí aktiv v podobě zboží nebo služeb odběrateli dodavatelem. 

Z účetního hlediska rozlišujeme pohledávky podle data splatnosti na krátkodobé, střednědobé 
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a dlouhodobé. Zařazení pohledávky do příslušné skupiny je velmi důležité už ve fázi jejího 

vzniku pro plánování peněžních toků a strukturu oběžných aktiv.  

V procesu vzniku pohledávky je velmi důležité správně identifikovat obchodního 

partnera na základě souboru dostupných informací a analyzovat jeho bonitu ve vztahu 

k budoucímu úvěrovému případu.[23] Na základě těchto činností je pohledávka apriorně 

zajištěna instrumenty podle vhodnosti použití pro danou transakci. 

10.1.1 Preventivní zajištění pohledávek[1] 

V procesu vzniku pohledávky se používá mnoho nástrojů k zajištění úvěru. Velkou 

výhodou zajištění ve fázi vzniku je minimalizace možných ztrát způsobených v době 

nezajištěné pohledávky. Mezi nejpoužívanější preventivní zajišťovací instrumenty 

v managementu pohledávek patří: 

 Smluvní podmínky 

 Záloha 

 Pojištění pohledávek 

 Zástavní právo 

 Ručení 

 Bankovní záruka 

 Dokumentární akreditiv 

 Dokumentární inkaso 

 Zajišťovací převod práva 

 Smluvní pokuta 

Jelikož jsem většinu zajišťovacích instrumentů uvedl již dříve, zmíním pouze dva 

zbývající nástroje, které jsem ještě neuvedl, což nemá spojitost s jejich významem v dané 

oblasti. 

Smluvní podmínky 

Jednou z nejdůležitějších činností v rámci managementu pohledávek je tvorba smluv a 

s tím spojených podmínek. Smluvní podmínky definují za jakých podmínek se uskutečnění 

obchod, návaznost činností zúčastněných stran, jejich práva a povinnosti. Smlouva musí být 

sepsána jednoznačně, aby jí nebylo možné různě vykládat. Změny původní smlouvy jsou 

možné jen se souhlasem zainteresovaných stran a jejich řádném zdokumentování ve formě 

dodatku ke smlouvě.[1] 

Smluvní pokuta 

Smluvní pokuta je plnění při porušení smluvních podmínek.[22] Jedná se o náhradu 

škody způsobené neplněním smluvních povinností i za předpokladu, že žádná škoda 
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nevznikla. Narozdíl od smlouvy, musí mít smluvní pokuta písemnou podobu. V praxi je tento 

nástroj často používaný, ale z důvodů boje o zákazníka se často na dlužníkovi nevymáhá. 

10.2 Řízení pohledávek 

Řízení pohledávek je komplexní činnost s existujícími pohledávkami. Jejím úkolem je 

ochránit aktiva, která byla dodavatelským úvěrem poskytnuta odběrateli výrobků nebo služeb, 

nebo alespoň minimalizovat ztrátu. Velmi důležitý je neustálý sběr externích i interních 

informací (z pohledu dodavatele) o odběrateli, na jejichž základě se přistupuje k zajištění 

rizikových pohledávek. 

Externí data lze získat z volně přístupných elektronických zdrojů, komunikací 

s obchodními partnery odběratele atd. Pro věřitele velmi podstatné mít co nejaktuálnější a 

nejpodrobnější informace, jelikož stav dlužníka může ohrožovat pohledávku. K ohrožení 

pohledávky může dojít např. velkým zadlužováním dlužníka-odběratele, jeho úmrtím, 

likvidací, nebo poklesem jeho majetku.[22] 

Interní informace se získávají komunikací uvnitř dodavatelské firmy, jelikož u větších 

firem nebývá management pohledávek soustředěn do rukou jednoho zaměstnance, ale 

jednotlivé úseky se zabývají určitou činností. Jako příklad bych uvedl rozdělení mezi 

obchodní a finanční oddělení, kde obchodní oddělení sjednává obchod a finanční oddělení se 

zabývá řízením pohledávek. 

Monitorování platební morálky odběratelů 

Monitoring platební morálky je velmi důležitý nástroj řízení rizika pohledávek. 

Rozlišujeme dva druhy monitorování platební morálky odběratelů. Jeden z nich je sledování 

úhrady pohledávek dlužníkem nám jako dodavateli. Takto se prověřuje se každý odběratel a 

soubor pohledávek k němu vedených pomocí vnitropodnikového softwaru nebo jiného 

vhodného způsob uvnitř společnosti. Druhým způsobem je monitorování platební morálky 

daného dlužníka vůči všem subjektům na trhu z dostupných zdrojů. Tuto činnost si může 

vykonávat věřitel sám, ale je možné ji jako službu nakoupit od specializovaných společností, 

které se tím zabývají. 

10.2.1 Zajištění existujících pohledávek 

Pokud je na základě výše uvedených informací shledána nějaká pohledávka jako 

riziková, přistupuje se k jejímu zajištění na základě vhodnosti opatření. Mezi nejpoužívanější 

zajišťovací instrumenty existujících pohledávek patří: 
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 Směnka 

 Faktoring 

 Forfaiting 

 Sekuritizace 

 Kapitalizace pohledávek 

Většinu zajišťovacích instrumentů je uvedena výše v textu, zmíním pouze dva 

nástroje, které jsem ještě neuvedl a ostatní opomenu. 

Sekuritizace 

Nástroj sekuritizace se v České republice příliš nepoužívá, jeho princip spočívá 

v postoupení souboru pohledávek emitentovi, který prodá emise investorům. Z takto 

získaných peněz zaplatí původnímu vlastníkovi, který za úplatu spravuje pohledávky. 

Investorům jsou prostřednictvím emitenta vypláceny dlužníkem splátky jistiny a úroků.[12] 

Kapitalizace pohledávek[1] 

Druhým dosud nezmíněným způsobem je kapitalizace pohledávek. Ta zjednodušeně 

spočívá ve splacení dluhu nepeněžitou formou. Namísto plnění za dodané zboží či služby 

získá věřitel (dodavatel) na základě dohody obou stran majetkovou účast ve společnosti 

dlužníka (odběratele). Tento nástroj může být za určitých podmínek pro věřitele velmi 

zajímavý a výhodný, ale pouze za výjimečných situací. 

10.3 Vymáhání pohledávek 

Vymáhání pohledávek je soubor činností věřitele po datu splatnosti pohledávky vůči 

dlužníkovi. Přistupuje se k němu v situaci, kdy jsou porušeny podmínky kontraktu a věřitel se 

obává o svá aktiva vložená do obchodní transakce. Obrázek č. 13 ilustruje rozdělení 

vymáhání na mimosoudní a soudní. Obě tyto varianty mají svá pozitiva a negativa a vhodnost 

jejich použití je na zvážení firemního managementu v daném případě.[11] 

 

Obrázek č. 13: Vymáhání pohledávek 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Mimosoudní vyrovnání je snaha věřitele domluvit se s dlužníkem na splacení dluhu 

bez narušení obchodních vztahů. Věřitel má několik možností, jak kontaktovat obchodního 
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partnera o nesplacené pohledávce. V praxi se používá telefonická a písemná upomínka nebo 

osobní kontakt. Výše uvedené neplatí, využijeli věřitel nabídky vymáhacích společností, které 

za poplatek vymůžou dlužnou částku. Nevýhodou tohoto řešení je takové, že velmi ovlivňuje 

budoucí spolupráci subjektů. 

O soudním vymáhání mluvíme za předpokladu, že nedodržování podmínek kontraktu, 

tedy neplnění ve stanoveném termínu je řešeno za účasti soudu. Instrumenty soudního 

vymáhání je exekuce na majetek dlužníka a insolvenční řízení. K tomuto způsobu vymáhání 

se přistupuje v krajních případech, jelikož soudní vymáhání do značné míry limituje budoucí 

obchodní vztah zainteresovaných stran. 

10.4 Zánik pohledávek 

Zánik pohledávek je stav, kdy dojde k ukončení smluvního závazku a nejsou u věřitele 

ani dlužníka evidovány žádné pohledávky a závazky z daného obchodního případu. Existuje 

mnoho možností zániku a ne všechny z níže uvedených možností znamenají ve svém 

důsledku uspokojení věřitele. Z toho vyplývá, že ikdyž věřitel už neeviduje pohledávku, je 

stále ve ztrátě. 

Způsoby zániku pohledávek[22] 

a) Splnění dluhu 

b) Dohoda 

c) Započtení 

d) Nemožnost plnění 

e) Výpověď 

f) Odstoupení od smlouvy 

g) Odstupné 

h) Narovnání 

i) Neuplatnění práva 

j) Splynutí 

k) Uplynutí doby 

l) Smrt věřitele nebo dlužníka 

11 Závěr 

Bakalářská práce Identifikace úvěrového rizika a jeho řízení je záměrně členěna na tři 

velké celky, které postupně seznamují s problematikou rizika, rizika úvěrů a rizika 

pohledávek. Záměrná souslednost je dána návazností témat od nejobecnějšího po 
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nespecifičtější. Takto zvolená struktura uvádí zadanou problematiku v širších souvislostech, 

což je lepší pro její pochopení. Jelikož z důvodu rozsahu a přehlednosti práce není možný 

podrobnější popis daných skutečností a postupů, je možné případě zájmu nebo nedostatku 

informací v textu využít odkazů na literaturu, z které bylo čerpáno a která poskytne 

dotyčnému specifičtější informace. 

V dnešní době turbulentních změn spojených transformací trhu a společnosti napříč 

celým světem se problematika rizika dostává do popředí u všech subjektů účastnících se 

směny. Pojem riziko je velmi obecný a nastíněné metody práce s ním se dají aplikovat na 

všechny subjekty, přestože je práce primárně určena fyzickým a právnickým osobám 

podnikajícím v tržním prostředí. Práce si neklade podat vyčerpávající informace o rizikovém 

managementu, ale jejím záměrem je změna uvažování dotyčných osob a aplikace 

mechanizmů a v intencích rizikového managementu u většiny rozhodovacích případů. 

Vhodným nástrojem jsou například uvedené vývojové diagramy, jež názorně zobrazují 

rozhodovací procesy. 

Úvěry a úvěrové riziko je nejčastěji spojováno s bankovním sektorem. Tato práce 

rozbíjí zaběhnutý náhled na problematiku a snaží se poukázat, že úvěry nejsou jen doménou 

bankovních institucí a společností bankovního typu. Hlavní myšlenkou je, že věřitelem může 

být každý, jelikož úvěry mají různá specifika a nejde vždy jen o platbu penězi za půjčené 

peníze. Z tohoto důvodu je velmi důležitý náhled „Já, věřitel“ při směně a domlouvání 

obchodních případů s dlužníky. Zároveň je podstatné zdůraznit, že dlužníkem můžeme označit 

takový subjekt, jehož plnění není realizováno ve stejný čas jako plnění protistrany, ale je 

realizováno se zpožděním. V návaznosti na nastíněnou problematiku se práce snaží představit 

některé instrumenty, jež slouží k zajištění úvěrů a ukazují, jakými cestami se může 

zainteresovaný subjekt vydat při řešení problému. 

S úvěry je velmi úzce spjat management pohledávek, kterým se zabývá část této práce. 

Znalost tohoto tématu je důležitá pro všechny subjekty na trhu, jež uskutečňují obchodní 

transakce formou úvěrů. Práce přibližuje životní cyklus pohledávek a je tedy vhodným 

materiálem pro pochopení obecných zákonitostí pro všechny pracovníky, kteří se podílejí na 

managementu pohledávek. Představuje používané zajišťovací instrumenty k pohledávkám pro 

celistvý obraz dané problematiky. 

Přestože má bakalářská práce potenciál posloužit svým čtenářům k načerpání 

informací a inspiraci, bylo by nezodpovědné tvrdit, že nemá své nedostatky a limity 
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způsobené různými okolnostmi. Hlavní nedostatek, jako autor textu, spatřuji v nedostatečné 

hloubce práce. Nedostatek informací je způsoben jednak zadaným rozsahem, snahou o čtivost 

a přehlednost textu, či nedostatečnou odborností autora. Tuto skutečnost jsem se snažil 

kompenzovat odkazováním v hranatých závorkách na zdroje, které řeší podrobně jednotlivá 

dílčí témata a dávají možnost seznámit se s problematikou do hloubky v celé její šíři. To se 

týká informací, jež mají bezprostřední spojitost s tématem práce. V práci například chybí 

daňová a účetní problematika, a není na ni ani odkazováno, jelikož tato znalost není přes svou 

důležitost podstatná pro pochopení principů managementu pohledávek. 

Doufám, že tato práce bude nápomocna podnikatelům a odpovědným pracovníkům 

firem při seznamování se s rizikem spojeným s poskytováním peněžních úvěrů nebo ve formě 

odložené platby za zboží či služby. Inspiruje zainteresované osoby k položení důležitých 

otázek v souvislosti řešením problematiky ve vlastním podniku a podnítí k dalšímu 

vzdělávání. 
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