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Úvod

V republika potýkala s ekonomickou krizí, která vedla k

platební morálky. r.o., ve

.Tato problematika je dnes

velmi aktuální, a proto jsem si vybrala na

ných forem

.

V , a

ást práce

.

terých by byly

teoretickému seznámení s jednotlivými

instrumenty a k

v jednotlivých

záruky, tuzemského dodavatelského akreditivu a dokumentárního inkasa jednotlivých bank

pro konkrétní firmu METALIK, spol. s r.o.

dle vlastního názoru

nos.
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1.

1.1.

podmínky, které byly pro danou

transakci sjednány, a v tomto tráta. [2]

:

jí

aktiv;

ré závisí na stavu a vývoji ekonomiky, polické situace, atd.

:

riziko,

;

riziko státu, kdy ekonomické subjekty státu nejsou schopné z

tuzemská platební schopnost je

vznikne. Do inhertního rizika je zahrnuto:

o

o
o y banka není schopná zcela pokr

z [2]



5

úroky,

[1]:

rmy;

1.2.

to v realizace sjednané

majetkové hodnoty, a ze kterého plyne její uspokojení pohledá

úrocí [3]:

1. :

a. osobní,

b. ,

2.

a. akcesorické za ,

b.

1.2.1.

U osobního

1.2.2.

dává .

1.2.3.

ní.
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Po uspoko

poskytování

základních instrument

Zdroj: [2, 134s.]

1.2.4.

k

1.2.5.

p

svoji pohledávku z

1.2.6.

s u
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2.

2.1. Bankovní záruka
jak platebních tak

: záruka za soudní poplatky, celní záruky, záruka za zaplacení nájemného.

,

musí být uvedeno,

záruka by m

musí být uvedena platnost bankovní záruky

do
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2.2. Dokumentární akreditiv
Dokumentár

deji na poli mezinárodního obchodu. [13]

T tuzemském platebním styku o akreditivu se

zákoníkem (§ 682 -691) a Jednotnými pravidly a zvyky pro dokumentární

akreditiv, které vydala Mezinárodní obchodní komora v

ádosti

Jednotných zvyklostech a pravidlech pro

dokumentární akreditivy (UniformCustoms and PracticeforDocumentaryCredits UPC) a

podmínkami v

, dle kterých

publikace upravuje zejména[4]:

nezávis

akreditiv odvolatelný a neodvolatelný;

z a ne

principy závaznosti vystavující, potvrzující, avizující a jmenované banky;

mezibankovní ujednání o hojení;
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[4,10]:

riziku

nezaplacení kupujícím;

avizující banka, která otevírá akreditiv;

, po

spojení.

Dokumentární akreditiv se vyskytuje ve dvou formách[4,9]:

teroukoliv ze

zainteresovaných stran. Tento akreditiv se u seriózních

o potvrzený akreditiv v pevný závazek

v

podmínek;

o nepotvrzení akreditiv

bance, které otevírala akreditiv.

Pokud musí otevírací banka deponovat ,

dokumentární akreditivy na[1,10]:

kryté

,10]:

vista akreditiv

remboursní akreditiv - zde obd

akreditiv s
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[1,10]:

.

pro jednotlivá období;

osobu

2.2.1. itivu

a obrázku (obr. .2.), a ho

následujících fází[1,4]:

2.2.1.1. Sjednání podmínek akreditivu

Zde se musí kupující s

kontaktovat banku, která akreditiv vystaví.

2.2.1.2.

,

jméno a adresu beneficienta,

bankovní spojení beneficienta,

druh akreditivu,

dobu platnosti akreditivu,

terou má být akreditiv vystaven;

o ,

o pojistkové náklady,

o ,

o a
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,

dopravní paritu,

,

;

,

,

í ,

.

2.2.1.3. P

platebními podmínkami. Pokud jsou podmínky

v ,

dokumenty, zda jsou úplné a bez chyb.  Pokud dokumenty vykazují závady a nedostatky,

banka volí jeden z

odeslat dokumenty vystavující bance, která sama rozhodne o následném postupu;

proplatit akreditiv s výhradami, dokument zaslat vystavující bance, která je povinna
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kumentárního akreditivu

Zdroj:[3,88s]

2.3. Dokumentární inkaso

Jak je tomu i u akreditivu dokumentární

v tuzemských stycích není vyvráceno.

výkon. Oproti dokumentárnímu

iziko neplacení

[1]

Pri

]

Dokumentární inkaso má dva charakteristické rysy:
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Dokumentární inkaso ]:

proti placení (D/P),

pro D/A),

proti dodávce jiného zbo

2.3.1.

obrázku ( ) a je

dokumentárního inkasa a [1,6]:

2.3.1.1. Sjednání inkasních podmínek

V

kontraktu.

2.3.1.2.

kupujícímu nebo místnímu speditérovi,

k proveden :

místo a datum vystavení,

název a adresa inkasní banky,

splatnost pohledávky,

název a adresa kupujícího,

bankovní spojení na kupujícího,

adresa zástupce firmy
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.

2.3.1.3.

bankovní spojení prodávajícího.

Zdroj:[6,147s]

2.4.

stanoveným

c )

jejich praxe:
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2.4.1.

podpisem obrázku ( 4).

4

Zdroj: [1,312s.]

cizí

5)

jazyce listiny;

jakýchkoliv podmínek;

jméno platitele

o

o -

o ka se stává splatnou

v

o uvedený den;
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údaj místa, kde má být placeno

podpis výstavce.

Zdroj:[1,316s]

2.4.2.

neboli

obrázku ( 6).

6

Zdroj:[1,311s]
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podstaty vyplývají rozdíly:

uhrazení

výstavce,

jméno toho kdo má platit,

2.4.3. Bl

neúplné l

jsou prázdná. Tato prázdná místa vyplní

[8]

Z

kdo se na tuto listinu podepsala,

z

.
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2.4.4.

, jsou

indosant

indosat -

Rubopis musí ze zákona obsahovat následující:

zákonný majitel

roku ode dne vystavení, pokud nebylo v

v

provedeno,

potvrzením o zaplacení. [8]
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akceptaci.

2.5.

pohledávku -

obrázku ( ).

Zdroj:[1,463s]

závazk a v .

hlavním .
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vychází z právní úpravy v obchodním zákoníku (§ bez

respektovat.

jednostrannou dohodou nebo

ob

nedostate

splnil závazek za

upla

ovi. Pokud dojde k

2.5.1.

závazek. Z

kterémkoliv z nich
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i

závazku nastá
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3. Vyhodnocení vybraných

V

METALIK, spol. s r.o., ve které jsem pracovala v rámci

firma. V

výrobní p

V roce 1999 dochází k odkupu areálu firmy NAREX Praha a k

spol. s r.o., která má v

ik,

a

(cementování, kalení, popou Firma

dokumentárního inkasa a dokumentárního akreditivu.

3.1. Bankovní záruka

se i na nové

firmou

METALIK, spol. s r.o. bankovní záruku

2 které mají být splaceny do 1 roku, pokud chce firma s tímto dodavatelem

obchodovat, ijmout.

Firma kontaktuje svoji banku ( ) a i pro porovnání ostatní banky v okolí. Spolu

s

ávazcích a

u jednotlivých bank.
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Z

hodnocení pro jednotlivé banky, ze kterých se bude odvíjet cena bankovní záruky. Zde platí

vystavení bankovní záruky u . 1-5)

Zdroj: [18]

Zdroj: [15]
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a.s.

Zdroj:[16]

Zdroj: [17]

Zdroj: [19]
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spol. s r.o. vystavení bankovní záruky. Banka s firmou by musely podepsat rámcovou

u zástavní právo

k

Z 6

Tento

tomto druhu

ho

vystavením bankovní záruky stojí za to

dodavatelskou firmu a poohlédnout se po jiné, která

Pokud se na bankovní záruku díváme z
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3.2. Dokumentární akreditiv

Firma METALIK, spol. s

za celkovou sumu s dodací dobou 6

. zajistit si

transakci pomocí tuzemského dodavatelského dokumentárního akreditivu. V

7-11) nalezneme poplatky jednotlivých bank za poskytnutí akreditivu.

tab. Republik, a.s.

Zdroj:[17]

Zdroj:[19]
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Zdroj:[15]

a.s.

Zdroj:[18]
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Zdroj:[16]

tuzemskému dodavatelskému akreditivu,

Z

12) Z

METALIK.spol. s

Pokud vezmeme v
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3.3. Dokumentární inkaso

akreditivu. V h -17

.

Zdroj:[18]

Zdroj: [15]
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Tab

Zdroj:[17]

Zdroj:[16]

Zdroj:[19]

Z

18), která je uvedena pod

tímto textem.
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ednotlivých bank

Z

banky, ve které má firma METALIK, spol. s

a.s.



32

jejich vzniku. Z

z nám vzniká riziko zániku firmy.

tohoto

v objemech a za takové úrokové sazby, které ných

podmínkách tuzemského, bankovního sek

vývozci v rámci konkurence.

analýza a

í vybraných forem u konkrétní firmy. Nejprve jsem se orientovala na teorii jednotlivých

K jejich následujícímu vyhodnocení jsem si vybrala z mého pohledu

ato bankovní záruku, tuzemský dodavatelský akreditiv a tuzemské dokumentární

inkaso pro konkrétní firmu METALIK, spol. s r.o. V

jednot

ankovní záruka,

bankovní záruku získat,

ím instrument byl dokumentární akreditiv, který je z mého

jsou

dokumenty odpovídaj elimitováno platební riziko nezaplacení od
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mého

nákl

dosáhne z fi

, které nesou velké záruky jejich

proplacení.
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