
 

 



 



 

 



 

 



ABSTRAKT 

Cílem této diplomové práce je analýza a zefektivnění procesu financování prodeje  

v průmyslovém podniku. Svou práci jsem vypracoval ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, 

a.s. 

V teoretické části je popsána obchodní operace a kupní smlouva. Dále je zde uvedeno několik 

obecných skutečností o finančním řízení podniku. Poslední kapitola je zaměřena na proces 

financování prodeje, především platební podmínky a řízení pohledávek. 

V praktické části je provedena analýza procesu financování prodeje ve společnosti 

ArcelorMittal Ostrava, a.s. Následně je tento proces zhodnocen. V závěru praktické části jsou 

navrženy možnosti zefektivnění procesu financování prodeje v ArcelorMittal Ostrava, a.s. 
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ABSTRACT 

The Aim of the thesis is to analyse and to streamline the proces of sales financing  

in an industrial company. I elaborated my thesis in the company ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

In the theoretical part there is a business operation and a sales contract described. There are 

also some general informations about financial management in the part. Last chapter is 

focused on the process of sales financing, especially on payment terms and trade receivables 

management. 

The process of sales financing in ArcelorMittal Ostrava, a.s. is analyzed in the first chapter  

of the practical part, followed by the process assessment. In the end of practical part there are 

some suggestions given to streamline the process of sales financing in ArcelorMittal Ostrava, 

a.s. 
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ÚVOD 

Financování podniku se zabývá finančními toky v podniku, tedy jeho příjmy a výdaji. Příjmy 

podniku jsou spojeny s prodejem výrobků a zboží. Jejich prodejem podnik získá zpět peníze 

do nich dříve vložené. Nezíská je ovšem ihned, ale až v okamžiku, kdy zákazník za výrobky 

či zboží zaplatí. Příjmy podniku jsou nezbytné pro jeho další fungování a rozvoj. Za přijaté 

peníze může nakoupit materiál, práci zaměstnanců, služby atd. Zatímco výdaje jsou spojeny  

s nákupem více či méně potřebných statků, příjmy podniku jsou závislé na prodeji. Tato práce 

se zabývá financováním prodeje, tedy příjmovou oblastí financování podniku. 

Pro kvalitní řízení finančních toků jak na straně příjmů tak i výdajů je potřeba mít vybudován 

kvalitní systém, který umožňuje dobré zvládnutí celého procesu. Vždyť nejde o nic menšího 

než o podnikové finance, tedy likviditu a solventnost podniku. Systém musí umožňovat 

kdykoliv přehled o aktuální situaci podnikových financí a zároveň musí pružně reagovat  

na jakékoliv odchylky od ideálního stavu. Dobré zvládnutí procesu financování může podniku 

ušetřit nemalé peníze. 

V teoretické části práce nejprve uvedu několik obecných skutečností o prodeji, především  

o obchodní smlouvě, protože v rámci obchodní smlouvy je sjednávána i platební podmínka a 

forma zajištění budoucích pohledávek. Práce pojednává o financování prodeje, krátce se tedy 

zmíním i o financování podniku obecně. V rámci financování prodeje se zaměřím především 

na platební podmínku a její základní typy a pohledávky a možnosti práce s nimi. 

Praktickou část diplomové práce jsem vypracoval v podniku ArcelorMittal Ostrava. 

Financování podniku je citlivou oblastí, proto mi vypracování práce bylo umožněno pouze 

pod podmínkou, že nebude obsahovat žádné finanční údaje ani údaje, z nichž by bylo možno 

tyto hodnoty odvodit. 

V praktické části budu plnit jednotlivé body zadání diplomové práce. Nejprve provedu 

analýzu současného stavu procesu financování prodeje v ArcelorMittal Ostrava. V dalším 

bodě zhodnotím současný stav financování prodeje v ArcelorMittal Ostrava. V posledním 

bodě praktické části se budu věnovat možnostem zlepšení a zefektivnění procesu financování 

prodeje na základě předešlého vyhodnocení.  
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1. Teoretická část 

1.1. Prodej 

Prodej je dovršením podnikového reprodukčního procesu. Základním úkolem obchodního 

útvaru výrobního podniku je zajistit maximální a rovnoměrné využití výrobních kapacit.  

V rámci procesu prodeje se řeší komplex otázek spojených s přechodem výrobku od výrobce 

ke kupujícímu. Dalším, neméně významným, cílem je zajištění maximálně možné přidané 

hodnoty u jednotlivých obchodních případů. 

1.1.1. Fáze obchodní operace 

Obchodní operaci lze definovat jako rozsáhlý komplex činností, které musí být provedeny  

ve vzájemném souladu a časových návaznostech tak, aby celý pohyb zboží vymezený 

zvolenou obchodní metodou proběhl úspěšně. Kromě pojmu obchodní operace se někdy 

používá i pojem obchodní transakce. Obchodní operace v tomto případě bývá zúžena  

o přípravnou fázi a fázi uzavření. Někdy se používá i pojem obchodní případ, který vymezuje 

obchodní transakci z pohledu účetnictví.[15] 

Obchodní operace se skládají z pěti fází, které na sebe navazují:[15] 

• přípravná fáze, 

• smluvní fáze, 

• realizační fáze, 

• fáze převzetí a placení, 

• fáze uzavření. 

V rámci přípravné fáze obchodní operace je nejprve nutné provést průzkum trhu. Jde  

o průzkum ekonomických a právních podmínek, o stav infrastruktury, informace  

o potenciálních obchodních partnerech, technický průzkum (platné normy, certifikační řízení 

apod.), cenový průzkum (podklady pro stanovení cenové politiky) atd. Účelem průzkumu je 

získat potřebné informace, na jejichž základě podnik zpracovává plán realizace obchodní 

operace. Následuje plánování obchodní operace, kdy podnik vybírá vhodnou obchodní 

metodu (přímá, nepřímá, přímá s využitím zprostředkovatele), provádí předběžnou kalkulaci 

ceny a sestavuje plán propagace. Úspěšným výsledkem přípravné fáze je vznik poptávky, 

čímž se obchodní operace dostává do druhé fáze. 
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Druhá fáze obchodní operace, smluvní fáze, zahrnuje příjem a posouzení poptávky, kalkulaci 

ceny, návrh kupní smlouvy a její přijetí. Uzavřením kupní smlouvy přechází obchodní 

transakce do fáze realizace transakce. 

Do realizační fáze patří činnosti, které předcházejí samotnému dodání zboží konečnému 

zákazníkovi. Patří sem zajištění dopravy, zajištění pojištění zboží, kontrola, odeslání zboží  

a fakturace, případně celní řízení. 

V další fázi, fázi převzetí a placení, kupující převezme zboží a zaplatí ho prodávajícímu. 

Celou obchodní operaci uzavírá fáze ukončení. Obchodní případ lze považovat za ukončený 

až po zaplacení dodávky. Poté následuje účetní likvidace pohledávky a výsledná kalkulace 

sestavovaná z důvodu kontroly, rozboru celé transakce a k vyhodnocení získaných zkušeností. 

1.1.2. Kupní smlouva 

Kupní smlouva je základním závazkovým vztahem nejen v zahraničněobchodních vztazích, 

ale i v obchodních vztazích v širším slova smyslu. Jde o souhrn závazkových vztahů, který 

může být podložen řadou dokumentů a prohlášení. Pokud jde o souhrn závazkových vztahů, 

téměř vždy se týká řešení dopravy, placení, ale často i skladování, inspekce a podobně.[16] 

♦♦♦♦ Obsah kupní smlouvy 

Samotná kupní smlouva vyjadřuje vůli jedné smluvní strany prodat a druhé smluvní strany 

koupit určitou věc a odpovídá shodnému zájmu smluvních stran, proto je nutná dohoda  

o celém jejím obsahu.[16] 

Podpis kupní smlouvy je vyvrcholením aktivit každého obchodu a důsledek přípravy 

závazkového vztahu. Je to dohoda o podstatných náležitostech, přičemž za podstatné  

se považují ty, které jedna ze stran za podstatné shledává. Kromě toho obchodní zákoníky 

nebo jiné právní normy, které upravují kupní smlouvu, mohou určit některé z ustanovení 

kupní smlouvy obligatorní neboli povinné. Pokud jde o obligatorní obsah kupní smlouvy,  

je třeba uvést minimálně prodávajícího a kupujícího, předmět kupní smlouvy a podle většiny 

právních řádů světa i cenu.[16] 

Právní předpisy většiny států se svým zaměřením snaží dosáhnout stavu, aby závazky 

z jednotlivých vztahů byly účastníky plněny, přičemž je věřiteli poskytováno právo vymáhat 

na dlužníkovi úhradu své pohledávky a v krajním případě se dovolávat státního donucení. 
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Základním předpokladem však je, že smluvní partneři mysleli na zajištění splnění smluvních 

závazků již v době příslušné závazkové smlouvy.[16] 

Zajištění závazků představuje celou řadu institutů, které lze rozdělit na zajištění věcně právní 

povahy a na zajištění závazkově právní povahy. Zajištění závazku může být dáno dlužníkem 

nebo třetí osobou, která není dlužníkem. Použití určitého způsobu zajištění závazků a jeho 

zařazení do textu příslušné smlouvy je závislé především na dohodě smluvních stran a na typu 

závazků.[16] 

Povinnosti smluvních stran v souvislosti s dodávkou a převzetím zboží vyjadřuje dodací 

parita (nebo dodací podmínka). Nejpoužívanějšími a zároveň nejznámějšími doložkami 

upravujícími otázku dodací parity jsou doložky INCOTERMS. Jejich aktuální verze je vydání 

INCOTERMS®2010. 

Pravidla INCOTERMS®2010 poskytují výklad souboru třípísmenových podmínek 

odpovídajících obchodu se zbožím na podkladě kupní smlouvy. Pravidla popisují především 

úkony, výdaje a rizika související s dodáním zboží od prodávajícího kupujícímu.[7] 

Přejí-li si smluvní strany používat tato pravidla, musí v kupní smlouvě výslovně uvést,  

že se řídí určitou doložkou INCOTERMS. Doložky INCOTERMS nejsou mezinárodní 

smlouvou a neplatí ani jako mezinárodní obchodní zvyklosti. Dokument pouze poskytuje 

stranám kupní smlouvy kvalifikovaný výklad jednotlivých mezinárodně uznávaných dodacích 

doložek a stává se právně závazným až když se smluvní strany na některé doložce shodnou  

a tuto dohodu potvrdí řádně a náležitě v kupní smlouvě. 

Pravidla INCOTERMS®2010 uvádějí, která ze smluvních stran je zavázána obstarat přepravu 

nebo pojištění, kdy prodávající dodává zboží kupujícímu a jaké náklady nese ta která strana. 

Pravidla INCOTERMS®2010 neuvádějí žádné údaje týkající se ceny zboží ani způsobu  

její úhrady. Rovněž se nezabývá přechodem vlastnictví ke zboží, anebo následky porušení 

smlouvy. Všechny tyto záležitosti jsou běžně řešeny výslovnými podmínkami kupní smlouvy 

nebo podle příslušného platného práva. Strany by si měly být vědomy toho, že závazné místní 

právo může převážit některá ustanovení kupní smlouvy včetně zvoleného pravidla 

INCOTERMS®2010.[7] 

Důležitou součástí kupní smlouvy je platební podmínka. Určuje lhůtu splatnosti a způsob 

úhrady kupní ceny. Platební podmínka v obchodní smlouvě má významný vliv na výsledek 

obchodní operace. 
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Volbou vhodných platebních podmínek lze výrazně omezit, případně zcela vyloučit komerční 

rizika, především riziko platební neschopnosti nebo platební nevůle kupujícího.[16] 

Funkce platební podmínky pro danou obchodní operaci spočívá zejména v těchto 

oblastech:[12] 

• Použití vhodných nástrojů může zajišťovat provázanost kupní prodávajícím a kupujícím, 

• ovlivňuje míru některých rizik, které partneři v obchodě podstupují, 

• má úzký vztah k financování obchodu, 

• předurčuje výši některých nákladů spojených s danou operací. 

Zájmy obchodních partnerů jsou protikladné. Prodávající se snaží, aby dostal zaplaceno  

za dodané zboží co nejdříve, kupující se snaží placení oddálit minimálně do doby, než bude 

mít jistotu, že zboží bylo dodáno včas a v požadované kvalitě. Volba vhodné platební 

podmínky a využití zajišťovacích instrumentů je cestou, jak dospět ke kompromisu. Nakolik 

se podaří při negociaci platebních podmínek docílit optimálního zajištění rizik, závisí  

na momentální konkurenci v daném oboru a v dané oblasti. Čelí-li prodávající ostré 

konkurenci, je nucen akceptovat měkčí podmínky. 

♦♦♦♦ Informace při uzavírání smluv 

Při uzavírání smluv je velmi důležité mít včasné a přesné informace o svém obchodním 

partnerovi. Především to platí, jde-li o nového obchodního partnera, ale neméně důležité  

i sledovat finanční situaci svých stávajících partnerů.[2] 

Informace o naších obchodních partnerech lze získat z vnitřních a vnějších zdrojů. 

Významným vnitřním zdrojem jsou poznatky o dosavadní platební morálce našeho 

obchodního partnera. Vnější informace se zpravidla dělí na:[2] 

• Kancelářské (administrativní, identifikační) informace – lze je získat z otevřených zdrojů 

(obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík). Zahrnují např. právní formu společnosti, rok 

založení, obory činnosti, jména majitelů, základní kapitál atd. 

• Kreditní informace – slouží k analýze solventnosti obchodního partnera. Kromě základní 

finanční charakteristiky (rozvaha, výkaz zisků a ztrát) obsahují ještě informace o dosavadní 

platební disciplíně, celkové bonitě společnosti a o zvláštních událostech ve společnosti. 

Získávání těchto informací je již poměrně náročné a nákladné. 
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• Bankovní informace – je to specifický druh informací, které banka shromažďuje o svých 

klientech. Třetí osobě je může poskytnout jen se souhlasem klienta. Jeho souhlas  

se nevyžaduje pouze v případech občanskoprávních řízení nebo trestního stíhání. 

1.1.3. Rizika v obchodě 

Provádění obchodních operací s sebou přináší množství rizik, a to jak na straně prodávajícího, 

tak na straně kupujícího. Prodávající musí od počátku pečovat o to, aby zboží, které prodává, 

bylo řádně a včas zaplaceno. Kupující se na druhé straně musí starat o to, aby zboží, které 

kupuje, obdržel včas, v plném množství a ve sjednané kvalitě.[13] 

Rizika (nebezpečí vzniku ztráty) mohou mít svůj původ v druhé straně obchodního kontraktu 

nebo politické a ekonomické situaci dané země nebo jiných zemí, případně v charakteru zboží 

a služeb, jež jsou předmětem kontraktu. Stejné kategorie rizik mají různé příčiny závislé  

na tom, zda postihují kupujícího nebo prodávajícího.[13] 

Základní přehled různých typů rizik a nejdůležitějších možných příčin ztrát na straně 

prodávajícího:[13] 

• Rizika spojená s druhou stranou kontraktu. 

o Výrobní rizika - zrušení nebo jednostranná změna objednávky odběratelem. 

o Úvěrová rizika - neschopnost či neochota dlužníka platit. 

• Rizika spojená s ekonomickou nebo politickou situací v zemi partnera nebo jiných zemích. 

o Politická rizika - politická událost (válka, revoluce atd.) bránící kupujícímu splnit  

své závazky. 

o Riziko transferu – odmítnutí nebo neschopnost státu nebo veřejného orgánu zaplatit  

ve sjednané měně (např. moratorium). 

o Kursové riziko – znehodnocení konkrétní měny vzhledem k měně prodávajícího. 

• Rizika spojená s charakterem zboží a služeb, které jsou předmětem kontraktu. 

o Riziko zhoršení kvality či riziko zkázy a riziko přepravní – dělba těchto rizik mezi 

prodávajícího a kupujícího závisí na sjednané dodací podmínce. 

1.2. Financování 

1.2.1.  Financování podniku 

Veškerá činnost v podniku má dvě stránky – věcnou (hmotnou, majetkovou) a peněžní 

(finanční). Z hlediska věcného představuje činnost podniku tok statků (strojů, surovin, 
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materiálů, hotových výrobků) a skládá se ze tří hlavních aktivit: zásobování, výroby  

a prodeje. Každá z těchto aktivit musí být zabezpečena finančními zdroji (penězi). Tok peněz 

má formu plateb – příjmů nebo výdajů. Má obrácený směr, než tok statků: zásobování  

a výroba jsou spojeny s výdaji peněz, prodej je spojen s příjmy peněz. Kromě těchto 

základních toků plateb spojených se zásobováním, výrobou a prodejem existují další finanční 

toky, které jsou spojené s rozdělováním zisku (vyplácení dividend), investicemi, výzkumem, 

vývojem aj. Věcné a finanční toky musí být ve vzájemném souladu: aby mohly být získány 

věcné statky a aby mohly probíhat veškeré činnosti podniku, musí být zajištěny finančně.[17] 

Získání (obstarání) finančních zdrojů, obecněji kapitálu ve všech jeho formách, a jejich 

použití k obstarání potřebných statků a k úhradě výdajů na činnost podniku se označuje jako 

financování.[17] 

Veškeré financování a finanční řízení vůbec je ovlivňováno dvěma faktory: časem  

a rizikem.[17] 

• Faktor času spočívá v časovém nesouladu příčin, tj. určitého rozhodnutí, a následků,  

tj. vlivu rozhodnutí na ekonomiku podniku (dnešní rozhodnutí ovlivňuje budoucí cash 

flow). 

• Faktor rizika spočívá v tom, že ten, kdo rozhoduje, tj. vybírá jednu z možných variant,  

si není jist výsledky těchto variant. Obvykle varianta s větším rizikem přináší i větší zisk  

a varianta s menším rizikem varianta s menším rizikem přináší menší zisk. Riziko a výnos 

jsou spojené nádoby. Přitom riziko představuje i možnost ztráty investovaných prostředků. 

1.2.2. Hotovostní cyklus 

Společnosti musí mít peníze – hotovost na to, aby mohly nakoupit materiál pro zahájení 

výroby a následně dodat objednané zboží zákazníkovi, který za ně zaplatí. Tento koloběh 

představuje hotovostní cyklus (nebo také obrátkový cyklus).[11] 

Hotovostní cyklus je znázorněn na obrázku 1. Finanční prostředky jsou investovány  

do vstupních surovin a materiálů, které jsou postupně výrobním procesem přeměněny  

na zásoby hotových výrobků, ty jsou prodány a následně je uhrazena pohledávka,  

čímž společnost získává opět finanční prostředky. Jedná se o pohled z hlediska rozvahy.[11] 

 



 8 

 

Obrázek 1: Hotovostní cyklus.[11] 

1.2.3. Řízení likvidity 

Řízení likvidity se někdy také říká řízení cash flow nebo řízení hotovosti. Vždy se však jedná 

o provádění činností vedoucích k udržení trvalé likvidity společnosti, tzn. udržení schopnosti 

vždy hradit své závazky a další potřeby. Příjmy a výdaje jsou generovány ve všech částech 

podniku. Nákupní útvary „vytvářejí“ výdaje, prodejní útvary zase příjmy, ostatní útvary 

požadují výdaje spojené s investicemi atd. Úkolem finančního útvaru je sledovat a ovlivňovat 

tyto požadavky na výdaje, očekávané příjmy a zůstatky finančního majetku tak, aby byla 

udržena rovnováha mezi potřebami a zdroji. Zároveň má za cíl snižovat náklady na udržování 

likvidity.[11] 

Výdaje jsou spojené s hrazením závazků dodavatelům výrobních vstupů a investičního 

majetku, zaměstnancům, státu a bankám. Analogicky, příjmy jsou spojené s inkasem 

pohledávek od odběratelů zboží a výrobků, od kupců prodávaného investičního majetku,  

od státu a finančních institucí.[11] 

Trvalé udržování vysokých zůstatků hotovosti na běžných účtech, případně v podobě 

krátkodobého finančního majetku, zabezpečuje sice vysokou likviditu, ale zároveň snižuje 

rentabilitu. Zbytečně vysoká hotovost způsobuje náklady obětované příležitosti, protože takto 

uložené prostředky mohou být výhodně investovány a přinést zisk. Účelem řízení likvidity je 

trvale zajistit schopnost hradit splatné závazky při nízkých nákladech obětované příležitosti 

(tj. udržovat hotovost na optimální úrovni). Pro efektivní řízení likvidity jsou důležité 

informace o budoucích příjmech a výdajích. Nezbytným nástrojem řízení likvidity je proto 

plán likvidity, který informuje o stavu hotovosti v budoucnosti. 
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1.3. Proces financování prodeje 

Přestože s prodejem souvisí příjmy i výdaje, výdaje spojené s prodejem spadají  

pod financování jiných podnikových činností. 

Výdaje na mzdy zaměstnanců prodeje jsou záležitostí personálního financování, výdaje 

spojené s nákupem potřebného vybavení a služeb spadají pod financování nákupu atd. Přesto  

i v souvislosti s výdaji mají obchodní oddělení svou roli. Spočívá v kontrole faktur za služby 

spojené s prodejem (doprava zboží, skladování, atd.) aby podnik neplatil za službu, která 

nebyla poskytnutá, případně aby některá služba nebyla uhrazená víckrát. 

Nejvýznamnější část příjmů podniku tvoří příjmy z prodeje výrobků. Prodejem výrobku  

a vystavením faktury vzniká podniku pohledávka, která trvá až do uhrazení faktury. Hlavním 

úkolem financování prodeje je proto řízení pohledávek z prodeje výrobků.  

1.3.1. Výnosový cyklus 

Řízení pohledávek je ve své podstatě řízením jedné dimenze vztahu se zákazníkem. Opakující 

se děj ve vztahu k zákazníkovi znázorňuje tzv. výnosový cyklus (obrázek 2). 

 

Obrázek 2: Výnosový cyklus.[11] 
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Při úvodním nastavení procesu se v rámci obchodní strategie určí role pohledávek 

v prodejním procesu a zjistí preference zákazníků v oblasti platebních podmínek. Politika 

řízení pohledávek pak detailně popíše pravidla poskytování dodavatelských úvěrů, platební 

podmínky, požadavky na zajišťování, způsoby vymáhání pohledávek a další. Úkolem 

obchodních zástupců je poté získat smlouvy a objednávky zákazníků. Před uskutečněním 

první objednávky se obvykle se uzavírá rámcová smlouva, která upraví základní parametry 

vztahu mezi dodavatelem a odběratelem. Již v tomto okamžiku je důležité nastavit způsob, 

jakým budou řešeny případně spory, včetně problémů s placením závazků odběratele. 

Přijetím zákazníkovy objednávky začínají opakující se kroky. Po přijetí objednávky jsou 

zjištěny základní údaje o zákazníkovi i o objednaném produktu. Probíhá kontrola stavu zásob 

nebo volné výrobní kapacity, aby mohl být potvrzen termín dodání. Je vypočítaná konečná 

cena podle přesné specifikace výrobku a případné kalkulace nestandardních úprav. Dále  

se prověří samotný zákazník. Smyslem prověřování zákazníkovy bonity při každé objednávce 

je snaha vyhnout se nedobytným pohledávkám a zbytečně velkému podílu pozdě platících 

zákazníků, které mohou přivodit krizové situace v hospodaření dodavatele. Veškeré 

informace o objednávce a prověření důvěryhodnosti zákazníka jsou zadány do informačního 

systému a zde zpracovány a uchovávány. Jakmile je objednávka schválena (nebo odmítnuta), 

je její potvrzení (nebo odmítnutí) zasláno odběrateli. Není-li zboží dostupné ve skladě 

hotových výrobků, následuje příprava a plánování výroby a samotná výroba. Je-li zboží  

na skladě nebo po ukončení výroby je kompletována zásilka podle objednávky. Probíhá 

konečné schválení a odeslání zboží (může se čekat např. na zaplacení předešlé dodávky). 

Současně je vytvořena faktura a další potřebné dokumenty. Faktura je zaslána zákazníkovi  

a zároveň jsou zaznamenány všechny důležité skutečnosti do účetnictví a dalších příslušných 

informačních systémů. Způsob rychlost a kvalita fakturace může významně ovlivnit zaplacení 

pohledávky. Dokud není pohledávka uhrazena, informační systém prezentuje její existenci 

v pravidelných výkazech a sleduje dobu uplynulou od její splatnosti. V souladu s politikou 

řízení pohledávek jsou uplatněny metody vymáhání, např. upomínky, telefonické i osobní 

kontakty a další. Přijatou platbu je nutno okamžitě zaúčtovat proti neuhrazené pohledávce. 

Společnost se tak vyhne situaci, kdy upomíná zákazníka, ačkoliv ten již pohledávku uhradil. 

Přijatou platbou se také aktualizuje zákazníkova platební historie dávající informace  

o jeho platební morálce. 
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1.3.2. Platební podmínky 

Proces financování prodeje začíná při podpisu kupní smlouvy, neboť součástí kupní smlouvy 

je i dohoda na platební podmínce. Platby mezi kupujícím a prodávajícím se většinou 

neuskutečňují přímo, ale využívá se služeb třetích osob, nejčastěji bank nebo 

specializovaných finančních institucí, které vystupují v zájmu a podle instrukcí svých 

příkazců. 

♦♦♦♦ Obsah platební podmínky 

Platební podmínka v obchodní smlouvě určuje kdy, kde a jak má být uhrazena kupní cena. 

Doba placení je důležitá zejména, pokud jde o časový vztah mezi placením a dodávkou zboží. 

Placení se může uskutečnit:[12] 

• Předem – maximálně výhodné pro dodavatele. Odběratel financuje obchod, poskytuje 

plnění dříve než dodavatel a nese riziko pro případ, že by prodávající nesplnil kupní 

smlouvu včas a řádně. Tato forma placení se používá velice vzácně. 

• V době dodání – patří sem i tzv. dokumentární formy placení, které umožňují provázání 

zájmu prodávajícího a kupujícího. 

• Po dodání zboží – maximálně výhodné pro kupujícího. Prodávající financuje obchod, 

prodlužuje se mu návratnost finančních prostředků a zpomaluje jejich obrat, nese úvěrová 

rizika. K poskytnutí dodavatelského úvěru je dodavatel nucen konkurencí, je však potřeba 

být obezřetný v hodnocení svého obchodního partnera a volit vhodné nástroje pro omezení 

úvěrového rizika. 

Místo úhrady určuje, ve kterém místě je kupní cena splatná. Obvykle je stanoveno uvedením 

banky, u níž má být placeno. 

Forma placení:[12] 

• Platba v hotovosti  - pouze výjimečně. 

• Hladké platy - nejjednodušší a nejčastěji používané. Banka provádí transfer peněz jen  

na základě pokynu příkazce. 

• Dokumentární platby – časté v mezinárodním obchodě. Transfer peněz až na základě 

předem stanovených dokumentů, např. přepravních, celních, různých certifikátů, atd. 

 

 



 12 

♦♦♦♦ Hladký plat 

Hladký plat (úhrada, bankovní převod) je dnes nejrozšířenějším platebním instrumentem  

v platebním styku. Je použitelný pro platy jak obchodní, tak neobchodní povahy.[13] 

Z pohledu klienta banky jsou:[13] 

• došlé hladké platy obchodní povahy a neobchodní povahy, 

• vyšlé hladké platy obchodní a neobchodní povahy. 

Dalším rozlišujícím znakem obchodních platů je moment doručení zboží zákazníkovi.  

Na tomto základě se rozlišují:[13] 

• platy předem – akontace, 

• platy za dodání zboží. 

 

 

Obrázek 3: Hladký plat.[13] 

Způsob provádění hladkého platu je zobrazen na obrázku 3. Banka provádí hladký plat 

(úhradu) na základě klientova příkazu. Úhrada musí být podložena krytím prostředků 

(zůstatkem na běžném účtu, složením hotovosti nebo rámcem poskytnutého úvěru). Banka 

požádá svého zahraničního korespondenta, aby na vrub jejího účtu vyplatila nebo jinak 

uhradila příslušnou částku příjemci (prodávajícímu). Banka příjemce po ověření platnosti 

příkazu provede výplatu příjemci. Pokud nejsou banka příkazce a banka příjemce v přímém  

v přímém platebním styku, vstupuje mezi ně banka – korespondent.[13] 

Výhodou použití je nízká finanční zátěž pro obě strany. Jedinými náklady jsou poplatek  

za zřízení a vedení účtu a poplatky za převod peněz mezi účty dlužníka a věřitele. 

Rizika hladkého platu lze omezit placením části ceny předem (akontace). Trvání  

na této podmínce však pro dodavatele může představovat konkurenční nevýhodu. Placení 

ceny po dodání zboží je vhodné využívat jen mezi dlouhodobými partnery, mezi nimiž 

existuje vysoká důvěra ohledně platební morálky. Je ale třeba zvažovat i ostatní rizika 

schopná ovlivnit realizaci platby nezávisle na vůli stran. 
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(dovozce) 
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♦♦♦♦ Dokumentární inkaso 

Dokumentární inkaso je platební instrument, který se používá především v rámci zahraničních 

obchodních operací. Je méně riskantní než hladká platba (dovozce se nedostane ke zboží 

dříve, než zaplatí, akceptuje směnku nebo splní jiné inkasní podmínky), přesto však 

prodávajícímu neposkytuje jistotu zaplacení kupní ceny (jde o bezzávazkový instrument,  

tj. banky zabývající se inkasem nepřebírají žádný závazek).[15] 

Dokumentární inkaso představuje příkaz klienta bance, aby pro něj vyinkasovala u kupujícího 

určité plnění proti předání stanovených dokumentů.[15] 

Postupy a odpovědnosti bank a ostatních stran ve věci inkasa plateb založených  

na dokumentech se nacházejí v "Jednotných pravidlech pro inkasa" vydaných Mezinárodní 

obchodní komorou, publikace č. 522, revize 1995, uvedených 1. ledna 1996. Podporují  

je významné banky celého světa. „Jednotná pravidla pro inkasa“ jsou revidována a 

aktualizována pravidelně, podle situace na trhu. Pravidla, jak je vyjádřeno v bodě (a), jsou 

závazná pro všechny strany, pokud není výslovně dohodnuto jinak, nebo pokud nejsou  

v rozporu s ustanoveními státu nebo místního práva.[15] 

Průběh dokumentárního inkasa zahrnuje:[15] 

• stanovení inkasních podmínek v rámci sjednané platební podmínky v kupní smlouvě, 

současně jsou specifikovány dokumenty, které budou předloženy kupujícímu; 

• po podpisu kupní smlouvy prodávající odešle zboží a předá stanovené dokumenty  

své bance spolu s inkasním příkazem; 

• inkasní banka informuje kupujícího o podmínkách předání dokumentů, kupující zaplatí 

nebo akceptuje směnku a obdrží dokumenty, inkasní banka postoupí přijaté plnění 

vysílající bance ve prospěch prodávajícího. 
 

 

Obrázek 4: Dokumentární inkaso[15] 
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Popis průběhu dokumentárního inkasa, který je graficky znázorněn na obrázku 4:[15] 

1. Kupující s prodávajícím uzavřeli kupní smlouvu s platební podmínkou: platba 

prostřednictvím dokumentárního inkasa. 

2. Prodávající odesílá zboží a sjednané dokumenty. 

3. Prodávající vystavuje žádost o provedení inkasa a předává bance dokumenty 

specifikované v kupní smlouvě (např. fakturu, dopravní dokumenty, pojistku, osvědčení  

o původu zboží aj.). 

4. Banka vysílající dává příkaz k inkasu a po kontrole kompletnosti sady dokumentů  

je předává inkasní bance. 

5. Inkasní banka avizuje dokumenty kupujícímu.  

6. Kupující dává neodvolatelný příkaz k úhradě nebo akceptuje směnku a získává od inkasní 

banky dokumenty. 

7. Inkasní banka převádí plnění bance vysílající. 

8. Vysílající banka převádí přijaté plnění prodávajícímu. 

Účastníci dokumentárního inkasa jsou zpravidla prodávající (příkazce, vývozce), kupující 

(trasát, dovozce), předkládající (inkasní) banka, vysílající banka. 

Dokumentární inkaso se vyskytuje ve dvou základních formách: 

• dokumenty proti zaplacení (documents against payment, D/P), 

• dokumenty proti akceptaci směnky (documents against acceptance, D/A). 

Dokumentární inkaso funguje na těchto principech:[15] 

• inkasní pohledávka je pohledávkou klienta (příkazce), banka odpovídá pouze za správné 

provedení inkasních úkonů; 

• banka nemá povinnost kontrolovat dokumenty, ale pouze kompletnost sady inkasních 

dokumentů; 

• banka nepřejímá žádnou záruku za zaplacení (s výjimkou avalu směnky); 

• jak banka vysílající, tak i inkasní nemohou vynutit plnění, riziko nepřevzetí zboží a 

nezaplacení proto nelze vyloučit; 

• je vyloučeno dodatečné storno platby ze strany kupujícího (v případě vadné zásilky  

tak kupující vůči prodávajícímu uplatňuje reklamaci). 

Použití dokumentárního inkasa je méně nákladné než dokumentární akreditiv (nižší bankovní 

poplatky), nedává však prodávajícímu jistotu, že kupující zboží převezme. 
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♦♦♦♦ Dokumentární akreditiv 

Dokumentární akreditiv je písemný závazek banky beneficientovi - exportérovi, vystavený  

na základě instrukcí příkazce importéra, poskytnout plněni stanovené akreditivem do výše 

akreditivní částky proti dokumentům předloženým v rámci platnosti akreditivu  

a odpovídajícím všem jeho podmínkám.[1] 

Většina dokumentárních akreditivů je vystavena podle zvyklostí a pravidel vytvořených 

Mezinárodní obchodní komorou v Paříži (ICC). Aktuálně platná je revize z roku 2007,  

UCP 600. I dnes však lze vystavit akreditiv podle předcházející revize UCP 500. 

Akreditiv je jakékoliv ujednání, jakkoliv pojmenované či popsané, které je neodvolatelné,  

a tudíž představuje definitivní závazek vystavující banky honorovat vyhovující prezentaci.[8] 

Honorovat znamená: 

a) zaplatit na viděnou, jestliže je akreditiv použitelný platbou na viděnou; 

b) vzít na sebe závazek k odložené platbě a zaplatit při splatnosti, jestliže je akreditiv 

použitelný odloženou platbou; 

c) akceptovat cizí směnku („tratu") vystavenou beneficientem a zaplatit při splatnosti, jestliže 

je akreditiv použitelný akceptací.[8] 

Prezentace znamená buď předání dokumentů pod akreditivem vystavující bance nebo 

jmenované bance nebo dokumenty takto předané.[8] 

Protože se jedná o dokumentární závazek, je nutné převést smluvní ujednání obchodní 

smlouvy do bankovní terminologie z oblasti dokumentárních akreditivu, tj. je třeba najít 

odpovídající dokumentární požadavek. Např. požadavek na dodání zboží odpovídající kvality 

bude znít v bankovní dokumentární terminologii jako požadavek na předložení 

odpovídajícího certifikátu o kvalitě s upřesněním jeho obsahu a výstavce. 

Dokumentární povaha akreditivu, jeho nezávislost na obchodních i jiných kontraktech  

i skutečnost, že banky neodpovídají za pravost a účinnost předkládaných dokumentů, 

vyžaduje od zúčastněných stran dobrou znalost problematiky a možných rizik. Např. je 

možné, aby importér obdržel kontraktu neodpovídající zboží, ale přesto banka musí akreditiv 

proplatit, protože byly předloženy dokumenty odpovídající akreditivu. Na druhou stranu je 

možný i případ, kdy exportér dodá bezchybné zboží a splní všechny ostatní podmínky 

obchodní smlouvy, ale jím předložené dokumenty vykazují nesrovnalosti (neodpovídají 

přesně podmínkám akreditivu) a banka mu zcela oprávněně odmítne akreditiv proplatit. 
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Nezbývá mu nic jiného, než požadovat zaplacení kupní ceny zboží přímo od importéra. 

Vystavující banka neodmítne veškeré prezentace dokumentů obsahující nesrovnalosti, v praxi 

se vystavující banky v takových případech dotazují příkazce, zda se zříká práva namítat 

nesrovnalosti v dokumentech. Banka však není v žádném závazku přijmout zmocnění  

od kupujícího proplatit dokumenty s nesrovnalostmi, je pouze na jejím rozhodnutí, zda tak 

učiní. Aby akreditiv přinesl oběma obchodním stranám maximum zajištění a užitku, je nutné 

věnovat patřičnou pozornost znění akreditivu a vystavování příslušných dokumentů.[1] 

Rozeznáváme dva základní druhy dokumentárních akreditivů: 

• Odvolatelný akreditiv - může být vystavující bankou kdykoliv odvolán nebo změněn  

a nepředstavuje tak skutečný závazek banky k beneficientovi. 

• Neodvolatelný - definitivní platební závazek vystavující banky. 

Na rozdíl od UCP 500 revize UCP 600 předpokládá pouze akreditivy neodvolatelné. 

Akreditiv je neodvolatelný, i když to výslovně neuvádí.[8] 

Další dělení akreditivů je na potvrzený a nepotvrzený akreditiv:[1] 

• Nepotvrzený neodvolatelný dokumentární akreditiv zavazuje vystavující banku, tj. banku, 

která akreditiv vystavila (otevřela) poskytnout plnění exportérovi (beneficientovi 

akreditivu) podle podmínek akreditivu, předloží-li řádně dokumenty požadované 

akreditivem. Exportér má tedy závazek banky, který je nezávislý na závazku importéra 

vyplývajícím z kontraktu, zaplatit za dokumenty odpovídající akreditivu. Tento platební 

instrument tedy vytváří nový závazek subjektu, který je zpravidla bonitnější než importér, 

a tak efektivně odstraňuje platební riziko importéra. Exportér tak spoléhá především  

na závazek banky, tj. podstupuje platební riziko banky a riziko země sídla banky 

(teritoriální riziko). Avizující banka akreditiv pouze avizuje a nemá tak žádný platební 

závazek z akreditivu k beneficientovi. 

• Potvrzený neodvolatelný dokumentární akreditiv vytváří další závazek jiné banky, 

umístěné zpravidla v zemi exportéra, zaplatit beneficientovi (exportérovi) podle podmínek 

akreditivu, předloží-li jí řádné dokumenty požadované akreditivem. Exportér má tedy 

závazek další (potvrzující) banky, který je nezávislý na závazku importéra i na závazku 

banky vystavující akreditiv, poskytnout plnění za odpovídající dokumenty. Exportér  

pak především spoléhá na závazek banky zpravidla ve své zemi – potvrzující banky, má 

však ve svůj prospěch i nadále závazek banky vystavující akreditiv. Tento instrument 
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odstraňuje riziko země sídla vystavující banky z hlediska placení (teritoriální riziko)  

i riziko nezaplacení vystavující bankou. 

 

 

Obrázek 5: Dokumentární akreditiv.[9] 

Obecný postup při prováděni dokumentárního akreditivu (akreditiv použitelný platbou  

na viděnou) zobrazený na obrázku 5:[1] 

1. Exportér a importér se dohodnou na podmínkách kontraktu, jehož součástí je platební 

podmínka zaplacení prostřednictvím dokumentárního akreditivu. Domluví se zároveň  

na akreditivních dokumentech a na dalších podmínkách. 

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

ve prospěch exportéra. Banka, pokud je ochotna mu tuto službu poskytnout, akreditiv 

vystaví. 

3. Vystavující banka (banka importéra) akreditiv avizuje beneficientovi akreditivu 

(exportérovi). Většinou je akreditiv avizován beneficientovi prostřednictvím jeho banky  

z důvodu ověření autenticity tohoto akreditivu. Vystavující banka tedy akreditiv zasílá 

avizující bance v zemi exportéra. 

4. Avizující banka ověří autentičnost akreditivu a avizuje jej exportérovi. Pokud je avizující 

banka vystavující bankou požádána nebo oprávněna akreditiv potvrdit a je ochotna  

tak učinit, potvrdí jej ve prospěch exportéra. V tomto případě se banka nazývá potvrzující 

banka. 

5. Exportér odešle zboží a zkompletuje akreditivem požadované dokumenty. 

6. Exportér následné tyto dokumenty předloží avizující bance. 

7. Banka předložené dokumenty zkontroluje. Pokud je avizující banka oprávněna vystavující 

bankou dokumenty proplatit a exportérem předložené dokumenty odpovídají akreditivu, 
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může akreditiv vyplatit. Pokud avizující banka akreditiv potvrdila (jde o potvrzující 

banku) a byly jí v souladu s akreditivem předloženy odpovídající dokumenty, musí plnit 

podle podmínek akreditivu. Placenou částku pak obdrží od vystavující banky. V ostatních 

případech avizující banka zasílá dokumenty vystavující bance ke kontrole a k plnění podle 

podmínek akreditivu. 

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

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

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

bance). 

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

dokumenty. Pokud je součástí těchto dokumentů i dispoziční dokument, importér proti 

jeho předložení dopravci získá zboží. 

Výhody dokumentárního akreditivu pro exportéra:[1] 

• Exportér má neodvolatelný závazek banky, případně bank, zaplatit ihned nebo k nějakému 

datu v budoucnosti, pokud splní podmínky akreditivu, tj. včas a řádně předloží akreditivem 

požadované dokumenty. 

• Jsou-li splněny podmínky akreditivu, kupující nemůže zdržet nebo jinak ovlivnit placení 

bankou a případné reklamace musí řešit mimo rámec akreditivu. 

• Může snadněji získat předfinancování, popř. financování odložené splatnosti  

(např. forfaiting, odkup akreditivu). 

Nevýhodou této platební podmínky je především nejistota beneficienta, jak bude banka 

posuzovat předložené dokumenty, dále poměrná pracnost tohoto instrumentu ze strany všech 

zúčastněných subjektů a v neposlední řadě i náklady, se kterými jsou akreditivy spojeny.[12] 

♦♦♦♦ Faktory ovlivňující volbu platební podmínky 

Při volbě optimální platební podmínky je zapotřebí zvážit řadu faktorů:[15] 

•••• Druh zboží, způsob jeho použití, finanční náročnost koupě, zvyklosti, které se v obchodě  

s tímto druhem zboží vytvořily, patří k těm nejdůležitějším faktorům, které ovlivňují volbu 

platební podmínky. Zejména v některých odvětvích obchodu bývá tradičně poskytován 

dodavatelský úvěr, někdy je dokonce poskytování dodavatelského úvěru jednou  

z podmínek odbytu. 

•••• Rovněž charakter teritoria obchodu významně ovlivňuje volbu platební podmínky. Je třeba 

důkladně vyhodnotit teritoriální rizika země obchodního partnera. Při obchodu s firmou  
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se sídlem v rozvojové zemi pravděpodobně zvolíte jinou platební podmínku než  

při obchodu s firmou ze země vyspělé. 

•••• Jelikož platební podmínky jsou důležitým nástrojem konkurenčního boje, zvolená platební 

podmínka se také bude lišit podle aktuální situace na trhu. Přiznání výhodné platební 

podmínky je často předpokladem prodeje. 

•••• Použitá obchodní metoda s sebou někdy přináší zvláštnosti, které zužují využitelné 

platební podmínky – např. při prodeji v rámci veřejných soutěží je nutné dodržet stanovené 

podmínky; při nákupu na dražbě je zpravidla nemožné využít úvěr apod. 

•••• Charakter obchodního partnera, jeho postavení na trhu, finanční síla, zkušenosti s ním, 

spolehlivost hrají při volbě platební podmínky značnou roli. Známému, solidnímu 

obchodnímu partnerovi, s nímž máme výborné zkušenosti z předchozích obchodů, 

pravděpodobně nabídneme výhodnější platební podmínku než obchodním partnerovi zcela 

neznámému nebo takovému, kde příliš dobré zkušenosti nemáme. 

•••• V neposlední řadě musíme platební podmínku přizpůsobit naší aktuální finanční situaci, 

cílům a finančním možnostem. 

 

 

Obrázek 6: Faktory ovlivňující volbu platební podmínky.[15] 

1.3.3. Fakturace 

Dalším krokem v procesu financování prodeje je fakturace.  

Faktura je účet za provedenou práci nebo dodané zboží. Pojem faktura není definován  

v žádném právním předpisu, přesto se tento pojem běžně používá v obchodním styku. 
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Z pohledu účetnictví je faktura účetní doklad. Náležitosti účetního dokladu upravuje  

§11 Zákona o účetnictví. Ten říká, že účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které 

musí obsahovat označení účetního dokladu, obsah účetního případu a jeho účastníky, peněžní 

částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství, okamžik vyhotovení 

účetního dokladu, okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem 

vyhotovení účetního dokladu, podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ  

a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování. Účetní jednotky jsou povinny 

vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi 

zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu. 

Z pohledu Obchodního zákoníku je faktura obchodní listina. Náležitosti obchodní listiny 

upravuje §13a Obchodního zákoníku.  

§13a odst. 1: Každý podnikatel je povinen na všech objednávkách, obchodních dopisech, 

fakturách, smlouvách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím 

dálkového přístupu (dále jen "internetové stránky") uvádět údaj o své firmě, jménu nebo 

názvu, sídle nebo místu podnikání a identifikačním čísle osoby (dále jen „identifikační 

číslo“); podnikatelé zapsaní v obchodním rejstříku též údaj o tomto zápisu, včetně spisové 

značky, a podnikatelé nezapsaní v obchodním rejstříku též údaj o zápisu do jiné evidence,  

v níž jsou zapsáni. Údaj o výši základního kapitálu lze v těchto listinách a na internetových 

stránkách uvádět, jen jestliže byl zcela splacen. 

Fakturace probíhá na základě informací o expedici zboží. Podklady pro fakturaci poskytuje 

oblast podniku, které má přehled o průběhu expedice zboží, tj. oblast prodeje nebo spíše 

logistiky prodeje. Podle dodaných informací je zákazníkovi vystavena faktura. Faktura může 

kromě ceny samotného zboží zahrnovat i cenu za další poskytnuté služby (doprava, 

skladování, atd.), případně mohou být tyto služby fakturovány samostatně. 

Vystavením faktury vzniká podniku pohledávka z obchodního styku, kterou eviduje  

až do okamžiku uhrazení faktury. 

1.3.4. Pohledávka 

♦♦♦♦ Pohledávka z právního, účetního a daňového hlediska[5] 

Z právního hlediska je pojem pohledávka chápán jako právo, které vzniká jednomu účastníku 

vůči druhému účastníku. Účastníky tohoto právního vztahu nazývá právo věřitel a dlužník. 

Obecné důvody vzniku pohledávky pro občanskoprávní i obchodně právní vztah lze nalézt 
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v ustanovení §489 Občanského zákoníku. Obsah závazku je obecně vymezen  

v §494 Občanského zákoníku. 

§489 Občanského zákoníku: Závazky vznikají z právních úkonů, zejména ze smluv, jakož  

i ze způsobené škody, z bezdůvodného obohacení nebo z jiných skutečností uvedených  

v zákoně. 

§494 Občanského zákoníku: Z platného závazku je dlužník povinen něco dát, konat, něčeho  

se zdržet nebo něco trpět a věřitel je oprávněn to od něj požadovat. 

Z účetního hlediska rozděluje prováděcí předpis č. 500/2002 k zákonu č. 563/199 Sb.,  

o účetnictví pohledávky na dlouhodobé (§10) a krátkodobé (§11) a poskytuje jejich základní 

obsahové vymezení v návaznosti na rozvahu. Směrná účtová osnova, uvedená v příloze č. 4 

vyhlášky 500/2002 Sb., vymezila pro pohledávky účtovou třídu 3 bez ohledu na to, zda jsou 

krátkodobé nebo dlouhodobé. Pohledávky z obchodních vztahů se nacházejí v účtové skupině 

31 – Pohledávky. Podle §25 odst. 1 písm. g) Zákona o účetnictví se oceňují pohledávky  

při vzniku jmenovitou hodnotou, při nabytí úplatou nebo vkladem pořizovací cenou.  

Z daňového hlediska je důležité, že zdaňovaný výnos se váže ke dni, v němž byla splněna 

dodávka nebo poskytnuta služba, nikoli ke dni zaplacení pohledávky. Pro prodávajícího  

tak nastává problém v okamžiku, kdy jim odběratel neuhradí pohledávku ve lhůtě splatnosti. 

♦♦♦♦ Pozitiva a negativa pohledávek 

Pohledávky za zákazníky mají při financování podniku významnou roli. Při rozhodování zda 

výrobky prodat na fakturu je potřeba zvážit všechny klady a zápory pohledávek. 

Pozitiva pohledávek:[11] 

• Platební podmínky jsou součástí obchodní nabídky. Obecně lze čekat vyšší prodeje  

při poskytování dodavatelského úvěru než při prodeji výhradně za hotové. 

• Délka odkladu splatnosti se může stát konkurenční výhodou v boji o podíl na trhu. 

• Dodavatelský úvěr je zdrojem financování pro odběratele, čímž mu dodavatel umožní 

rozvoj a sobě odbyt výrobků. 

Negativa pohledávek:[11] 

• Vždy existuje riziko nezaplacení. Ztráta z nezaplacení přitom není pouze v hodnotě 

výrobků, ale i v DPH, které se musí odvést státu, ušlé marži a dani a zaplacení daně 

z příjmu. Na druhou stranu, o hodnotu nedobytných pohledávek lze při splnění určitých 

podmínek snížit základ daně z příjmu. 
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• Dodavatelský úvěr musí dodavatel nějak financovat, což pro něj znamená zvýšené finanční 

náklady (pokud sám nedostává dostatečný úvěr od svého dodavatele). 

• Ne vždy odběratel poskytnutým úvěrem nutně financuje svůj rozvoj. Někdy se ukáže,  

že odběratel takto získané zdroje použije na financování jiných podnikatelských nebo 

soukromých aktivit. 

Tyto i další aspekty existence pohledávek je třeba vždy brát v úvahu, pečlivě analyzovat jejich 

dopad na vlastní podnik a stanovit pravidla pro jejich využívání.[11] 

Pohledávky vznikají na základě platebních podmínek, které jsou součástí obchodních smluv.  

Patří mezi faktory, na jejichž základě se zákazník rozhoduje. Delší doba splatnosti nebo slabší 

tlak na hrazení splatných faktur se můžou stát součástí prodejní strategie. Je však vždy nutno 

počítat s riziky, které takové jednání vyvolá. 

♦♦♦♦ Zajištění pohledávek 

Schopnost podniku hradit své závazky vyjadřuje jeho likvidita. Pohledávky po lhůtě splatnosti 

a nedobytné pohledávky likviditu podniku narušují. Pozdní úhrada faktur způsobuje podniku 

výpadek na straně příjmů, takže tento podnik pak sám může mít problémy s hrazením svých 

závazků. Smyslem zajištění pohledávek je minimalizace nedobytných pohledávek a ochrana 

před vysokým podílem pohledávek po lhůtě splatnosti. Dále jsou uvedeny některé možnosti.  

• Úvěrový limit 

Společnosti poskytují svým odběratelům odklad splatnosti závazků a tím jim poskytují 

dodavatelský úvěr. Zákazníkům je přiznána určitá maximální výše – hranice úvěru neboli 

úvěrový limit. Hranice úvěru vyjadřuje maximální sumu všech faktur v daném okamžiku 

neuhrazených, kterou je společnost ochotna financovat zákazníka. Úvěrový limit funguje  

ve svých principech podobně jako kontokorentní úvěr. Zaplatí-li zákazník část faktur  

(bez ohledu na to, zda jsou splatné či nikoliv), uvolní si část úvěrového rámce a může opět 

odebrat zboží nebo výrobky „na úvěr“. Cílem přidělování úvěrových limitů je snížit riziko 

nezaplacení faktur na nezbytné minimum.[11] 

• Záloha 

V současnosti je používání zálohových plateb velmi rozšířeno. Formou zálohy bývá placená 

část nebo i celá hodnota smluvené ceny dodávky. Výše zálohy není dána žádným předpisem  

a závisí tedy jen na dohodě mezi dodavatelem a odběratelem.[2] 
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• Pojištění pohledávek 

Firmy často používají úvěrové pojištění jako jednu ze záruk. Je to vysoce kvalitní prostředek 

ochrany proti platebnímu riziku, což je možnost, že kupující (dlužník) nezaplatí za zboží  

a služby v plném rozsahu a včas. Tyto rizika jsou ekonomickými jevy nezanedbatelných 

rozměrů, čili ovlivňují podnikatelský úspěch. Účinná ochrana proti úpadku dlužníka a riziku 

nezaplacení je jedním z klíčových faktorů úspěchu v podnikání.[9] 

Pojištění úvěru plní vůči exportérům dvě funkce:[12] 

• Stabilizuje finanční toky v podniku a chrání vývozce před možnými obtížemi v likviditě 

v případě, že by exportní úvěr nebyl uhrazen v souladu s podmínkami kontraktu. 

• Omezení úvěrového rizika exportéra je vyžadováno bankami a finančními institucemi jako 

předpoklad pro financování a refinancování vývozních úvěrů. Tato funkce vyniká zejména 

v dobách zvýšené nedůvěry na trzích a neochoty bank poskytovat úvěry. Důsledné 

pojišťování pohledávek tak zlepšuje vyjednávací pozici firem vůči finančním institucím. 

Pojišťování pohledávek je poskytováno jak na komerční bázi, tak se státní podporou. 

Podmínky těchto dvou postupů se od sebe podstatně liší. Komerčně se pojišťují většinou 

krátkodobé úvěry a tento typ pojištění není dostupný pro všechna teritoria. Státní podpora je 

poskytována naopak pro úvěry střednědobé a dlouhodobé a pro riziková teritoria. Pravidla pro 

využívání státní podpory jsou regulována Konsenzem OECD – Ujednáním o pravidlech  

pro oficiálně podporované exportní úvěry. Jde sice pouze o gentlemanskou dohodu členských 

států, ale pro státy EU je dodržování pravidel právně závazné. 

• Bankovní záruka 

Bankovní záruku upravují §313 až §322 Obchodního zákoníku. Definuje jí §313. 

§313 Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí 

věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba 

(dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční 

listině." 

Prohlášení o bankovní záruce by se mělo stát přílohou kupní smlouvy. Plnění banka poskytuje 

vždy v peněžní formě. Příkaz k vystavení záruky dává osoba, jejíž závazek má být bankou 

zajištěn.[18] 
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• Dokumentární akreditiv a dokumentární inkaso 

Jedním ze způsobů jak významně snížit rizika z nedobytných pohledávek je využití 

dokumentárních plateb podrobněji popsaných výše. Používají se především v obchodě  

se zahraničními partnery. V případě dokumentárního akreditivu banka vyplatí dodavateli 

dohodnutou částku po předložení stanovených dokumentů, v případě dokumentárního inkasa 

je vydání dispozičních dokumentů odběrateli podmíněno zaplacením. 

• Zástavní právo 

Za jeden ze zajišťovacích prostředků je všeobecně uznáváno zástavní právo. To upravují §152 

až §172 Občanského zákoníku. 

§152 Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, 

nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení 

zástavy. 

Zástavní právo plní dvojí funkci:[2] 

o zajišťovací – vede dlužníka ke splnění povinnosti splatit dluh, 

o nahrazovací – pro případ, že dlužník závazek nesplní, dává věřiteli možnost uspokojit 

svou pohledávku z předmětu zástavy. 

• Ručení 

Ručení je zajišťovací vztah, který nevzniká mezi věřitelem a dlužníkem, ale mezi věřitelem  

a třetí osobou. Pro oblast obchodních vztahů jej upravují §303 až §312 Obchodního zákoníku. 

§ 303 Kdo věřiteli písemně prohlásí, že ho uspokojí, jestliže dlužník vůči němu nesplní určitý 

závazek, stává se dlužníkovým ručitelem. 

Ručením se snižuje riziko věřitele tím, že mu zabezpečuje uspokojení pohledávky z majetku 

třetí osoby. 

• Směnka 

Jedním z oblíbených prostředků k zajištění pohledávek pro svou jednoduchost (zákon přesně 

stanoví obsahové náležitosti) a zaručenou návratnost (zákon zabezpečuje soudní vymáhání  

ve zkráceném řízení) je v obchodní praxi již 800 let využívaná směnka.[2] 

Směnku upravuje v České republice zákon č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový. 
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Směnka je cenný papír, který může plnit mnoho funkcí a lze jí využít mnoha způsoby:[15] 

o jako platební prostředek (jako oběžný prostředek) – dlužník svůj závazek namísto penězi 

vyrovná vystavením nebo převodem směnky; 

o jako zajišťovací prostředek – směnku lze použít jako zajištění bankovního či obchodního 

úvěru; 

o jako úvěrový prostředek – směnku můžeme také využít k získání směnečného úvěru  

či k získání prostředků pomocí forfaitingu. 

♦♦♦♦ Zpeněžení pohledávky před dobou splatnosti 

V případě nedostatku hotovosti může podnik využít pro rychlé získání potřebných peněžních 

prostředků finanční prostředky vázané v pohledávkách. Pro snadné zpeněžení pohledávky  

je vhodné mít ji nějakým způsobem zajištěnou. Způsobů, jak pohledávky rychle přeměnit  

na peníze, se nabízí více, vždy je však nutno počítat s tím, že získaná částka bude menší,  

než je hodnota pohledávky. Lze využít některou z níže uvedených možností. 

• Faktoring 

Faktoring spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek před dobou jejich splatnosti. Odkup 

pohledávek provádí specializovaná faktoringová společnost. Faktoringové společnosti 

odkupují pohledávky, které nejsou většinou jištěny žádným ze zajišťovacích instrumentů. 

Faktoringová smlouva se nejčastěji uzavírá na určité časové období. Jde o písemnou smlouvu 

o postoupení pohledávky. Faktoringová společnost odkoupí od klienta všechny pohledávky, 

které splní podmínky faktoringové smlouvy. K postoupení pohledávky není potřebný souhlas 

dlužníka. Výjimkou může být případ, kdy je mezi dodavatelem a odběratelem uzavřena 

dohoda, že je vyloučeno postoupení pohledávky nebo musí být postoupení pohledávky 

dovoleno jen se souhlasem odběratele.[18] 

Faktoringová společnost se smlouvou zavazuje, že bude určitou část pohledávek proplácet 

dodavateli bez ohledu na to, zda odběratel pohledávku skutečně zaplatí. Většinou jde o odkup 

pohledávek bez tzv. zpětného postihu, kdy faktor převezme veškerá rizika za pohledávku. 

Původní věřitel (dodavatel) odpovídá za pohledávku pouze tehdy, jestliže poruší smluvní 

podmínky (nedodá zboží, dodá vadné zboží).[18] 
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• Forfaiting 

Forfaitingové společnosti stejně jako faktoringové společnosti odkupují od svých klientů 

pohledávky. Liší se od faktoringových společností především tím, že odkupují obvykle 

pohledávky se splatností minimálně 90 dní a provádějí odkupy i s několikaletou splatností. 

Dalším významným rozdílem je, že postupované pohledávky musí být nějakým způsobem 

jištěny (např. dokumentárním akreditivem, bankovní zárukou, popř. avalovanou směnkou). 

Jestliže odběratel forfaitingové společnosti nezaplatí, může tato společnost vymáhat plnění  

na těch osobách, které se za kontrakt některým z instrumentů zaručily.[18] 

• Eskont směnky 

Eskontem směnky se rozumí její odkup bankou před termínem splatnosti. Při eskontu vzniká 

mezi žadatelem o eskont a obchodní bankou úvěrový vztah - eskontní úvěr. Zvláštností 

eskontního úvěru je fakt, že jej v prvé řadě nesplácí příjemce úvěru (dodavatel),  

ale jeho dlužník (odběratel, akceptant). Žadatel musí splatit úvěr pouze v případě nesplacení 

akceptantem. Eskontní úvěr musí být splacen v den splatnosti směnky a poskytuje  

se zpravidla na krátkou dobu (několik měsíců). [18] 

• Prodej směnky 

Pokud je pohledávka jištěna směnkou, lze směnku jakožto převoditelný cenný papír převést 

indosamentem (rubopisem) na jiného majitele. Indosamentem se převádějí všechna práva  

ze směnky. 

• Předčasná úhrada pohledávky 

V rámci platebních podmínek může dodavatel nabídnout tzv. skonto. Pokud je odběratel 

využije, zaplatí za dodávku dříve, než byla dohodnuta standardní splatnost, ale za to dostane 

určitou slevu. Skonto je pobídkou zákazníkovi k rychlejší úhradě svého závazku. Pozitivní 

efekty pro dodavatele jsou v zásadě tři: 

1. menší objem pracovního kapitálu, který by bylo potřeba financovat, 

2. menší riziko vzniku nedobytných nebo pozdě hrazených pohledávek, 

3. menší administrativní náklady spojené se sledováním, popř. vymáháním pohledávek.[11] 

Negativním efektem pro dodavatele je snížení ceny výrobku. 
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• Prodej pohledávky 

Pohledávku lze stejně jako každý jiný majetek také prodat. Na internetu je možno nalézt řadu 

poptávek a nabídek na odkup pohledávek. Je však třeba počítat s tím, že pohledávku lze 

postoupit často pouze s vysokým diskontem v řádu až desítek procent. Pokud jde  

o nedobytnou pohledávku, pravděpodobně o ní nebude mít nikdo zájem. Prodej pohledávky  

je tak řešením spíše pro společnosti, které urgentně potřebují hotovost a nemohou čekat  

do doby jejího uhrazení.[11] 

♦♦♦♦ Vymáhání pohledávek 

V pohledávkách má podnik vázanou značnou část peněz. Dokud není pohledávka uhrazena, 

musí být evidovaná a pravidelně sledovaná. Pokud není uhrazena do data její splatnost, 

následuje vymáhání pohledávky.  

Pohledávky po splatnosti jsou problémem mnoha podniků. Vymáhat je lze vlastními silami, 

přes inkasní agenturu nebo advokátní kancelář. Soudní řešení nemusí být vhodné vždy a  

pro všechny druhy pohledávek. Vymáhání pohledávek musí být efektivní. Cílem procesu 

musí být donucení odběratele, aby zaplatil v řádném termínu. Každá firma si řeší pohledávky 

po svém v závislosti na konkurenčním prostředí či na obchodních podmínkách. Většinou  

je používán standardní proces vymáhání pohledávek, který zahrnuje telefonická upomínání, 

ukončení dodavatelského úvěru, dvě až tři písemné upomínky, předání k soudnímu nebo 

mimosoudnímu vymáhání. Načasování kontaktování dlužného klienta je nedílnou součástí 

vymáhacího procesu. Obecné pravidlo říká že: „Čím častěji, tím lépe a čím dříve,  

tím lépe“.[14] 
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2. Charakteristika společnosti[19] 

Praktickou část své diplomové práce jsem vypracoval ve společnosti ArcelorMittal Ostrava, 

a.s. 

Výrobní činnost společnosti ArcelorMittal Ostrava, a.s. je zaměřena především na výrobu  

a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýrobu. Největší podíl hutní výroby tvoří 

dlouhé a ploché válcované výrobky. Strojírenská výroba produkuje z největší části důlní 

výztuže a silniční svodidla. 100% vlastníkem podniku je ArcelorMittal Holdings AG. 

 

Obrázek 7: ArcelorMittal Ostrava, a.s.[19] 

Nová Huť Klementa Gottwalda (NHKG) byla založena 31. prosince 1951. V 50. letech celý 

kombinát tvořilo pět koksárenských baterií, dvě vysoké pece včetně licího stroje, čtyři 

siemens-martinské a pět hlubinných pecí, blokovna, válcovna trub, slévárna šedé litiny a část 

elektrárny včetně vodohospodářství. V dalších letech pak byla NHKG postupně rozšiřována a 

modernizována. V roce 1989 došlo ke změně názvu na Nová Huť, státní podnik. V 90. letech 

bylo odlévání oceli do ingotů postupně nahrazeno plynulým odléváním oceli a byla postavena 

válcovna na výrobu širokého, za tepla válcovaného pásu označovaná jako pásová minihuť. 

Koncem ledna 2003 koupil v rámci privatizace Novou Huť Lakshmi Mittal a zhruba  

v polovině dubna vznikla ISPAT Nová Huť, a. s. V roce 2004 se opět změnil název 

společnosti, tentokrát na Mittal Steel Ostrava, a. s. Koncem června roku 2006 pak došlo  

ke sloučení společností Arcelor a Mittal Steel, v důsledku čehož se změnil i název ostravské 

společnosti na dnešní ArcelorMittal Ostrava. 

Průměrný počet zaměstnanců v roce 2011 byl 4 777 zaměstnanců (údaj z poslední Výroční 

zprávy), ale v současnosti je toto číslo nižší.   
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3. Praktická část 

3.1. Analýza procesu financování prodeje v ArcelorMittal Ostrava. 

Průběh obchodního případu v ArcelorMittal Ostrava z hlediska financování zjednodušeně 

znázorňuje níže uvedené schéma. 

 

Obrázek 8: Průběh financování obchodního případu v ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

Prodej hlavních výrobních produktů ArcelorMittal Ostrava, a.s. zajišťují distribuční 

společnosti skupiny ArcelorMittal. Pro oblast plochých výrobků je touto společností 
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ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A. a pro oblast dlouhých výrobků ArcelorMittal 

Commercial Sections. Tyto společnosti zajišťují pro ArcelorMittal Ostrava jak přímý prodej 

konečnému zákazníkovi, kdy smlouvu s konečným zákazníkem uzavírá přímo ArcelorMittal 

Ostrava, tak prodej nepřímý, kdy smlouvu se zákazníkem uzavírají společnosti svým jménem. 

Vystavování obchodních smluv a jejich evidence je v ArcelorMittal Ostrava zajišťována 

programem SAP. Kompletní dokumentaci k jednotlivým obchodním případům ukládají a 

archivují jednotliví obchodní referenti, kteří také sledují celý průběh obchodního případu  

od převzetí požadavku přes objednávku a uzavření obchodní smlouvy až po expedici  

k zákazníkovi a úhradu faktury. 

3.1.1. Zajištění pohledávek 

Při zajištění budoucích pohledávek se v prvé řadě využívá tzv. kreditní limit. Je to vlastně 

maximální výše neuhrazených pohledávek konkrétního zákazníka, která je dohodnuta  

s pojišťovnou. Naprostou většinu svých pohledávek má ArcelorMittal Ostrava zajištěnu právě 

tímto způsobem. Je důležité, aby byl kreditní limit sjednán v takové výši, která nebude 

zákazníka omezovat při plynulém odběru výrobků a bude mít dostatek času na úhradu svých 

faktur k řádnému datu jejich splatnosti. Jestliže tedy plánuje odebírat výrobky např. v hodnotě 

100 000 EUR měsíčně více měsíců po sobě, měl by být kreditní limit sjednán minimálně  

ve výši 100 000 EUR (splatnost faktury 30 dní). Při překročení kreditního limitu je systémem 

SAP okamžitě zastavena expedice výrobků zákazníkovi, proto při nízkém limitu není možno 

zajistit plynulé a správně načasované dodávky sjednaného množství výrobků. Návrh na výši 

nového kreditního limitu, případně na navýšení stávajícího kreditního limitu předává oddělení 

Financování obchodní referent. Rozhodující však je stanovisko pojišťovny, zda je ochotna 

pohledávky do navržené výše pojistit. Při žádosti o pojištění nového zákazníka si pojišťovna 

účtuje poplatek za jeho prověření bez ohledu na konečné stanovisko. Navýšení pojistného 

limitu si pojišťovna neúčtuje. 

Po přijetí a evidencí poptávky zákazníka obchodní referent zkontroluje, zda je kupující  

již zaveden v systému SAP. V SAPu jsou zaevidováni všichni kupující, kteří z ArcelorMittal 

Ostrava výrobky odebírají nebo někdy v minulosti odebírali. 

Jestliže kupující dosud z AMO žádné zboží neodebíral, není v SAPu evidován a referent 

prodeje předá příslušnému zaměstnanci oddělení Financování požadavek na přidělení 

kreditního limitu v potřebné výši. Požadavek musí obsahovat kromě požadované výše 

kreditního limitu i přesné identifikační údaje zákazníka. 
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V případě, že je zákazník v SAPu už zaveden, může nastat více možnosti: 

• Zákazník má platný kreditní limit. 

V tomto případě obchodní referent pouze zkontroluje, zda je přidělený limit v potřebné 

výši a případně požádá finanční oddělení o zajištění jeho navýšení. 

• Zákazník je evidován v SAPu, ale nemá platný kreditní limit, protože dlouho nic 

neodebral. 

Za zákazníka, za kterým nemá společnost žádnou pohledávku, se pojišťovně nic neplatí. 

Pojišťovna si však aktualizuje seznam pojistných limitů a převod do následujícího období 

si účtuje. Pokud tedy zákazník delší dobu (obvykle 2 roky) nic neodebral, není důvod tuto 

částku platit. V případě takto zrušeného kreditního limitu obchodní referent požádá 

Finanční oddělení o schválení nového. Kreditní limit pak zákazník obvykle obdrží. 

• Zákazník je evidován v SAPu, ale kreditní limit mu byl odebrán z důvodu špatné platební 

morálky. 

Obchodní referent požádá Finanční oddělení o přidělení kreditního limitu zákazníkovi. 

Zákazníkovi však obvykle není nový limit přidělen. Pro zajištění pohledávek se pak 

používají jiné formy zajištění uvedené dále v textu. 

Jestliže pojišťovna pohledávky daného zákazníka pojistí na požadovanou hodnotu,  

je zákazníkovi přidělen kreditní limit a jeho výši zavede pracovník Financování do SAPu. 

Zákazník s přiděleným kreditním limitem může odebírat zboží s platební podmínkou hladká 

platba a standardní splatností 30 dní do výše kreditního limitu. Vždy po úhradě faktury  

a připsání částky na bankovní účet AMO se o tuto hodnotu sníží celková dlužná částka  

a zákazník opět může odebírat zboží v hodnotě do výše stanoveného kreditního limitu.  

Pro lepší vysvětlení fungování kreditního limitu uvádím fiktivní příklad: 

Zákazníkovi byl přidělen kreditní limit ve výši 100 000 EUR. Dne 1. 3. odebral výrobky  

v hodnotě 20 000 EUR a stále měl ještě dostupný kredit 80 000 EUR. 5. března odebral další 

výrobky v hodnotě 30 000 EUR a jeho dostupný kredite byl stále ještě 50 000 EUR. Další 

výrobky, tentokrát v hodnotě 20 000 EUR, byly zákazníkovi expedovány a vyfakturovány  

8. března. Protože zákazník ještě stále nezaplatil žádnou fakturu (splatnost 30 dní), jeho 

dostupný kredit se snížil na 30 000 EUR. Dne 15. 3. mu měly být expedovány další výrobky, 

a to v hodnotě 40 000 EUR, protože by však došlo k překročení kreditního limitu, byla 

expedice zastavena i přesto, že zákazníkovi do řádné splatnosti 1. faktury zbýval ještě 

dostatek času. O den později, 16. března, došlo k připsání platby za 1. fakturu na bankovní 

účet podniku, čímž se zákazníkovi zvedl dostupný kredit na 50 000 EUR a tak mu 17. 3. byly 
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expedovány výrobky v požadované hodnotě. Dne 25. 3. byla pak na bankovní účet podniku 

připsaná i platba za druhou fakturu, čímž se dostupný kreditní limit zvedl na 40 000 EUR.  

Na obrázku 9 je graficky znázorněn průběh čerpání kreditního limitu k uvedenému příkladu. 
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Obrázek 9: Čerpání kreditního limitu. 

Z výše uvedeného příkladu je také vidět, jak důležité je aby kreditní limit především pro stálé 

zákazníky, ale samozřejmě nejen pro ně, byl nastaven ve správné výši. Špatně nastavený, 

respektive příliš nízký, kreditní limit vede k narušování plynulosti expedice výrobků. 

Zákazníkovi, který je na dodávkách výrobků závislý, mohou tyto výpadky způsobovat 

problémy a prostoje při navazující výrobě nebo při další reexpedici k jeho zákazníkům  

a logicky se tak bude snažit najít si nového, spolehlivějšího dodavatele. V konečném důsledku 

pak může dojít k úplnému odchodu zákazníka k jinému dodavateli, případně nahrazení části 

dodávek jiným dodavatelem. 

Jestliže zákazníka pojišťovna odmítne pojistit, využívá se některá z dalších standardních 

metod zajištění pohledávek. Těmi jsou zálohová platba, dokumentární akreditiv a bankovní 

garance. I zákazník sám může požadovat použití některé platební podmínky, především  

to platí pro dokumentární akreditiv. Pak se o pojištění jeho budoucích pohledávek  

u pojišťovny vůbec neuvažuje. 

V případě zálohové platby je zákazníkovi vystavena faktura obvykle na celý objem kontraktu, 

výjimečně na jeho stanovenou část. V okamžiku připsání zálohy na účet ArcelorMittal 
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Ostrava je kontrakt uvolněn do výroby, případně jsou pro expedici ze skladu uvolněny  

již hotové výrobky. Po expedici zboží je zákazníkovi vystavena konečná faktura, která je buď 

celá uhrazená z poskytnuté zálohy, nebo je snížená o výši poskytnuté zálohy. 

Standardní, bezpečnou a relativně často používanou formou zajištění pohledávek je 

dokumentární akreditiv. V ArcelorMittal Ostrava se používá buď v případě, že kupující sám 

požádá o tuto platební podmínku, nebo jako jiná forma jištění obchodní smlouvy v případě,  

že kupujícímu nebyl poskytnut kreditní limit (obvykle při exportu do problémových zemí, 

které pojišťovny nepojišťují). Na počátku obchodního případu zajištěného platbou formou 

dokumentárního akreditivu předá obchodní referent oddělení Financování požadavek  

na zhotovení návrhu obsahu dokumentárního akreditivu ke konkrétnímu obchodnímu případu. 

Tento návrh pak obchodní referent odešle zákazníkovi. Pokud kupující s návrhem souhlasí,  

dá své bance příkaz k otevření akreditivu. Banka příkazce informuje banku beneficienta,  

tj. banku pověřenou společností ArcelorMittal Ostrava o otevření akreditivu a banka předá 

informaci dále společnosti. Jakmile oddělení Financování obdrží avízo o otevření 

dokumentárního akreditivu bankou kupujícího, posoudí a odsouhlasí soulad mezi zněním 

akreditivu a dříve zpracovaným návrhem. V případě nesouladu referent prodeje kontaktuje 

kupujícího, aby zjednal dodatečnou opravu otevřeného akreditivu. Schválený akreditiv zavede 

pověřený pracovník Financování do SAPu, kde je tento evidován a sledován po celou dobu 

trvání, až do připsání peněz na bankovní účet. Po splnění všech podmínek kontraktu musí být 

dokumenty, vystavené v souladu s akreditivem, co nejdříve, nejpozději však do 3 dnů po datu 

doručení zboží na smluvené místo, předány na oddělení Financování. To provede kontrolu 

shodnosti dokumentů a souladu dokumentů s akreditivními podmínkami a předá 

zkontrolované akreditivní dokumenty s průvodním dokladem bance co nejdříve tak,  

aby nebyly porušeny sjednané akreditivní lhůty. Banka společnosti ArcelorMittal Ostrava 

předá akreditivní dokumenty bance kupujícího a ta, pokud jsou všechny dokumenty  

v pořádku, poskytne plnění okamžitě nebo podle smluvené splatnosti sjednané v obchodní 

smlouvě. Bankovní poplatky spojené s akreditivem se standardně dělí tak, že kupující platí 

poplatky své bance a ArcelorMittal Ostrava taky své. Způsob rozdělení bankovních poplatků 

by měl být obsažen už v kupní smlouvě, aby nedošlo zbytečně k nesrovnalostem. 

Standardní způsob zajištění pohledávek v ArcelorMittal Ostrava představuje i bankovní 

záruka. V případě zajištění platby kupujícího formou bankovní záruky žádá obchodní referent 

oddělení Financování o vyhotovení návrhu bankovní záruky ke konkrétnímu obchodnímu 

případu. Tento návrh pak předává obchodní referent zákazníkovi. Po vystavení bankovní 
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záruky bankou kupujícího posuzuje oddělení Financování soulad mezi zněním vystavené 

bankovní záruky a dříve zpracovaným návrhem. V případě nesouladu oddělení Financování 

upozorní obchodního referenta, který pak kontaktuje kupujícího, aby zařídil dodatečnou 

opravu vystavené záruky. Když je vše v pořádku, pracovník Financování zavede údaje  

o bankovní záruce do SAPu, kde je evidována po celou dobu trvání. Bankovní záruka se stává 

součástí takto zajištěné obchodní smlouvy. Banka kupujícího se zavazuje uhradit pohledávku 

v případě, že tak neučiní samotný kupující. Důležitým údajem je datum platnosti bankovní 

záruky, protože poté zaniká nárok na její uplatnění. Datum platnosti musí být stanoveno tak, 

aby pokrylo nejen celou dobu trvání splatnosti faktury, ale také dobu od podpisu obchodní 

smlouvy po expedici výrobků a zbyl ještě dostatek času na případné zaslání upomínky 

zákazníkovi. Data platnosti bankovních garancí nejsou v SAPu nijak zvlášť hlídána. Jsou zde 

pouze uvedena a hlídají se na základě denních reportů. Odpovědný pracovník Financování 

sleduje v SAPu stavy jednotlivých pohledávek krytých bankovními garancemi a v případě,  

že nejsou včas uhrazeny, připravuje podklady pro uplatnění bankovní záruky. 

Při uzavírání obchodní smlouvy lze sjednat i jinou formu zajištění pohledávek  

(např. dokumentární inkaso a další). Odpovědnost za řízení a usměrňování finančních toků je 

v působnosti oddělení Financování. Obchodní smlouvy s nestandardními platebními 

podmínkami proto, musí být tomuto oddělení předloženy k posouzení a vyjádření. 

Všechny pohledávky v ArcelorMittal Ostrava musí být nějakým způsobem zajištěny. Protože 

způsob zajištění pohledávky je součástí obchodní smlouvy, musí být dohodnut ještě dříve,  

než je obchodní vztah uzavřen. 

Speciální skupinu zákazníků představují kupující, ze skupiny ArcelorMittal, což jsou 

společnosti, kde má ArcelorMittal více než 50% podíl. Mají sice taktéž stanoven jistý limit, 

tento limit však vychází pouze z očekávaného množství odebraných výrobků. Protože 

pohledávky za těmito kupujícími nejsou nijak jištěny ani v SAPu automaticky kontrolovány  

či blokovány, je tento limit pouze orientační. 

Potřebné údaje o jednotlivých zákaznících a způsobu zajištění jejich pohledávek jsou 

evidovány v systému SAP, kde je nastavena automatická kontrola výše pohledávek, výše 

nevyfakturovaných dodávek a výše odpovídajícího zajištění. Aktuální stav si kromě 

automatické kontroly mohou zkontrolovat v SAPu i jednotliví obchodní referenti.  

Bez dostatečného zajištění jsou dodávky pro daného zákazníka zablokovány a není k nim 
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možno vytvořit přepravní dokumenty. Zboží tak nelze expedovat zboží dříve, než zákazník 

uhradí faktury nebo alespoň jejich část. 

3.1.2. Sledování stavu pohledávek 

Při monitorování stavu aktuálních pohledávek spolupracuje oddělení Prodeje s oddělením 

Financování ve Výboru pro řešení pohledávek. Podkladem pro jednání Výboru je Sestava 

pohledávek a závazků ze SAPu. Oddělení Financování připravuje pro tato jednání i seznam 

otevřených akreditivů a seznam bankovních záruk. 

Výbor pro řešení pohledávek: 

• sleduje průběh a způsob vyrovnávání pohledávek, 

• kontroluje odpovídající zajištění pohledávek, 

• rozhoduje o způsobu řešení polhůtních pohledávek, 

• v případě, že jsou pohledávky více než 20 dnů po lhůtě splatnosti, rozhoduje o případném 

zastavení dodávek kupujícímu, 

• kontroluje dodržování rozhodnutí přijatých na minulých jednáních, členové Výboru  

o závěrech neprodleně informují příslušné kolegy. 

3.1.3. Vymáhání pohledávek 

Vymáhání pohledávek představuje v první fázi systém zasílání upomínek. První upomínka je 

dlužníkovi odesílána 10 dnů po lhůtě splatnosti, druhá 20 dnů po lhůtě splatnosti. Poté je 

systémem SAP automaticky zablokovaná veškerá další expedice pro daného zákazníka. 

Upomínky jsou automaticky generovány ze SAPu na základě požadavků oprávněných 

zaměstnanců Financování. Třetí upomínka následuje, když je pohledávka více než 30 dnů  

po lhůtě splatnosti a s kupujícím je sjednaná osobní schůzka, jejímž účelem je sepsání uznání 

závazku a návrhu splátkového kalendáře, případně sjednání jiné formy úhrady pohledávky.  

V případě sepsání splátkového kalendáře je o tomto zároveň informovaná i pojišťovna.  

Po dobu platnosti splátkového kalendáře se pravidelně sleduje jeho plnění a v případě 

porušení je o neplnění splátkového kalendáře ihned informovaná i pojišťovna. 

V okamžiku, kdy od dne splatnosti uplyne doba určená pojistnou smlouvou a pohledávka 

stále není uhrazena, je společnost povinna neprodleně nahlásit tuto skutečnost pojišťovně. 

Dříve než pojišťovna poskytne plnění, sama zahájí své vymáhání pohledávky.  

Pokud pojištěná pohledávka není ani po uplynutí, v pojistné smlouvě sjednané, karenční doby 

uhrazena, vzniká společnosti nárok na pojistné plnění. 
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Jakmile společnost nahlásí neuhrazenou pohledávku pojišťovně, pojišťovna okamžitě odebere 

zákazníkovi pojistný limit. Pojišťovna si kromě toho také vyhrazuje právo sama odejmout 

zákazníkovi pojistný limit v okamžiku, kdy zjistí, že má daný zákazník finanční problémy. 

Taktéž společnost, v případě, že ještě dříve než proběhnou všechny lhůty, téměř jistě ví,  

že zákazník pohledávku neuhradí, je o této skutečnosti povinna informovat pojišťovnu  

a ta zákazníkovi odebere limit. Po odebrání limitu už veškeré další dodávky zákazníkovi 

nejsou pojišťovnou pojištěny. Výjimku tvoří zbývající dodávky z již dříve sjednaných 

kontraktů. Odpovědný pracovník Financování si v takovém případě nechává krytí těchto 

dobíhajících kontraktů odsouhlasit pojišťovnou. Pohledávky do dne odebrání limitu pojištěny 

jsou a společnost je povinna platit za ně pojistku až do dne nároku na výplatu pojistného 

plnění. 

V případě bankovní záruky je situace snazší. Za pohledávku zákazníka se zaručila určitá 

banka, takže v případě, že zákazník nezaplatil v řádném termínu, uplatní společnost  

svůj nárok v této bance. Z hlediska uplatnění bankovní záruky je podstatné pouze pozorně 

sledovat, aby nedošlo k propadnutí bankovní záruky, tj. aby byla uplatněna dříve, než skončí 

její platnost. 

3.1.4. Prodej vedlejších produktů 

Kromě prodeje hlavních produktů prodává společnost ArcelorMittal Ostrava i vedlejší 

produkty. Jde o produkty vznikající při výrobě koksu, surového železa a oceli. Ze závodu 

Koksovna jsou to surový černouhelný dehet, surový koksárenský benzol a kapalná síra.  

Ze závodu Vysoké pece jde o vysokopecní strusku a zpevňované surové železo, což je 

zpevněná přebytečná produkce surového železa. Vedlejším produktem závodu Ocelárna je 

ocelárenská struska. 

Přestože jak průběh obchodních případů, tak i financování prodeje jsou téměř shodné s hlavní 

produkcí, existují zde některé odlišnosti. 

Jednou z odlišností je, že na rozdíl od hlavní produkce zajišťují prodej vedlejších produktů 

kmenoví zaměstnanci společnosti. Skutečnost, že prodej nezajišťuje obchodní agentura má  

za následek, že jako prodávající figuruje a smlouvu se zákazníkem vždy uzavírá přímo 

ArcelorMittal Ostrava.  

Významnou odlišnost představuje i způsob práce s poptávkou zákazníka. Tím, že produkty 

vznikají jako vedlejší produkt výroby hlavních produktů, vyráběné (a tedy i nabízené) 
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množství se neřídí poptávkou zákazníků. Objemy, které je možno zákazníkům nabízet 

vycházejí z plánů výroby jednotlivých závodů, které informace poskytují prodejnímu útvaru. 

Poptávky zákazníků se řadí chronologicky, tak jak postupně přicházejí a postupně jsou  

pak také uspokojovány. 

Princip zajištění pohledávek je stejný. Jako u hlavní produkce i zde musí být všechny 

obchodní případy nějakým způsobem zajištěny. Nejpoužívanější způsob je stejně jako  

u hlavních produktů kreditní limit (pojištění pohledávek u pojišťovny), vycházející  

z očekávaného měsíčně odebraného množství a předpokládané výše vzniklé pohledávky.  

Na rozdíl od hlavní produkce je ovšem ve velké míře používán také prodej za hotové, kdy  

si zákazník pro výrobek přijede a rovnou na místě jej zaplatí. Samozřejmě je možno sjednat  

i dokumentární akreditiv či bankovní záruku, ale tyto formy zajištění jsou zde využívány 

pouze výjimečně. 

Při špatné platební morálce je kupující nejprve upozorněn a vyzván k nápravě, a pokud  

k nápravě nedojde, je zakázán další prodej kupujícímu a ArcelorMittal Ostrava odstupuje  

od smlouvy. 

Jak bylo uvedeno výše, do vedlejších produktů patří i vysokopecní struska. Ta je expedována 

z odloučeného pracoviště struskového hospodářství závodu Vysoké pece v Ostravě – 

Kunčičkách. V případě vysokopecní strusky expedované automobilovou dopravou je odlišný 

průběh zablokování dodávek neplatícímu zákazníkovi. 

Vysokopecní struska expedována po železnici je odbavována pracovištěm Centrální expedice 

na nádraží v Ostravě – Kunčicích a vozy jsou váženy v areálu ArcelorMittal Ostrava. Vagóny 

se struskou procházejí systémem SAP. V případě špatné platební morálky zákazníka jsou 

další dodávky zákazníkovi systémem automaticky zablokovány. 

Vysokopecní struska, jejíž expedice se uskutečňuje automobilovou dopravou, je odbavována 

přímo na pracovišti v Ostravě – Kunčičkách. Toto pracoviště není přímo napojeno na SAP. 

Údaje se pro další evidenci, sledování a zpracovávání vkládají do systému manuálně  

až na základě uskutečněných expedic. Tím, že data neprocházejí systémem SAP okamžitě, 

není možné ani automatické zablokování dodávek neplatícímu zákazníkovi. K zablokování 

expedice dojde až se zpožděním po zpracování manuálně vložených dat v SAPu. Zákazník  

si tak zatím může odvézt ještě další strusku. 
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3.2. Vyhodnocení procesu financování prodeje v ArcelorMittal Ostrava. 

Pro hodnocení procesu financování prodeje je nejprve potřeba rozlišit dva rozdílné principy, 

na nichž prodej produktů společnosti ArcelorMittal Ostrava funguje, a to tažný a tlačný. 

Prodej hlavních produktů táhne výrobu. Objem výroby je tažen poptávkou zákazníků a závisí 

na počtu a velikostech kontraktů, které se obchodníkům podaří uzavřít. Úkolem obchodníků 

je zajištění maxima zakázek (při dodržení výhodné ceny) pro výrobu. 

Prodej vedlejších produktů je tlačen výrobou. Vedlejší produkty vznikají při výrobě hlavních 

produktů v objemu závislém na velikosti hlavní produkce. Obchodníci objem výroby 

vedlejších produktů neovlivňují. Úkolem obchodníků je zajistit odbyt pro tyto produkty,  

aby se i ony podílely na výnosech a tvorbě zisku podniku. 

Odlišné závislosti nabídky a výroby hlavních produktů a nabídky a výroby vedlejších 

produktů znázorňuje obrázek 10. 

 

 

Obrázek 10: Vztah mezi výrobou a nabídkou hlavních a vedlejších produktů. 

Vyhodnocení procesu financování prodeje v ArcelorMittal Ostrava je z důvodu rozdílů  

při prodeji hlavních a vedlejších produktů provedeno pro každou skupinu samostatně  
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a v rámci každé skupiny je pak jedna část věnovaná financování a druhá prodeji, respektive 

vlivu financování na prodej. 

3.2.1. Hlavní produkty 

♦♦♦♦ Financování 

Z hlediska financování je tento proces propracován velice dobře. Zákazníci  

a jejich pohledávky jsou evidovány v systému SAP, kde jsou informace o nových 

pohledávkách a došlých platbách průběžně aktualizovány. Pracovníci Financování i jednotliví 

obchodní referenti mají stále přehled o aktuálním stavu a vývoji pohledávek každého 

zákazníka. 

Všechny obchodní smlouvy musí být nějakým způsobem zajištěny proti nezaplacení,  

takže riziko ze ztrát vzniklých nezaplacením za dodané výrobky je minimální. Společnost  

v případě nezaplacení pohledávky zákazníkem obdrží vždy peníze, a to buď od pojišťovny  

v případě nejčastěji používaného způsobu zajištění nebo od banky při bankovní garanci  

či dokumentárním akreditivu. Při zálohové platbě má peníze na účtu dokonce dříve, než dojde 

k samotné expedici. Standardně používané a zákazníkům prostřednictvím obchodníků 

nabízené způsoby zajištění obchodních smluv jsou postačující. V případě požadavku 

zákazníka na použití jiného způsobu zajištění prověří a v případě, že jej uzná za vyhovující  

i schválí oddělení Financování. 

Hrozba vzniku ztrát z neuhrazení nezajištěných pohledávek je výborně ošetřená tím, že SAP 

průběžně automaticky eviduje hodnoty všech dodávek zákazníkovi a porovnává je 

s příchozími platbami. V případě nedostačujícího zajištění zablokuje expedici výrobku 

zákazníkovi.  

♦♦♦♦ Prodej  

Z pohledu prodeje existuje několik rizik spojených s požadavkem na bezpodmínečné zajištění 

obchodní smlouvy. 

To co je výhodou z pohledu financování se zároveň může velice rychle a snadno stát 

nevýhodou z obchodního hlediska. Platební podmínky a požadavky na zajištění budoucích 

pohledávek, jsou součástí konkurenčního boje. Trvání na příliš nekompromisních 

požadavcích na zákazníka může způsobit jeho odchod ke konkurenci, která mu bude ochotna 

nabídnout totéž, ovšem za ne tak tvrdých podmínek. Přestože jsou pro zákazníka obvykle 
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nejdůležitější cena a kvalita, respektive poměr požadované ceny a nabízené kvality, pokud  

si vybírá mezi dvěma dodavateli, kteří jsou mu schopni poskytnout totéž, jistě si spíše vybere 

dodavatele, který mu dodá zboží na fakturu s např. třicetidenní splatností, než toho, který  

po něm požaduje platbu předem a výrobek mu dodá např. 14 dní po úhradě faktury. 

Společnost ArcelorMittal Ostrava si však díky svému postavení na trhu může dovolit přece 

jen požadovat více, než kdyby v nejbližším okolí byly např. další tři podniky nabízející 

naprosto shodný sortiment výrobků. Spolehlivého zákazníka pojišťovna zcela jistě pojistí. 

Pokud jej pojistit odmítne, lze se zákazníkem dohodnout i jiné formy jištění (dokumentární 

akreditiv, bankovní záruka apod.) Uzavření obchodní smlouvy s novým zákazníkem  

bez jakéhokoliv zajištění s sebou potenciálně nese daleko větší riziko, než je ztráta  

z neuzavřeného kontraktu. V případě neuhrazení nezajištěného kontraktu je jen velice obtížné 

a nákladné, dostat se alespoň k části peněz za dodané výrobky. Podle velikosti kontraktu  

a peněz v něm vázaných to pak má různě vážné dopady na financování podniku. Přestože tedy 

společnost trváním na nějaké formě zajištění obchodní smlouvy snad přichází o část 

kontraktů, uzavírání obchodních smluv bez jakéhokoliv zajištění s novými, případně 

občasnými nebo ne příliš solidními zákazníky, by mohlo přinést daleko větší ztráty,  

než by byl zisk z těchto kontraktů. V případě, že by nebyl větší objem nezajištěných kontraktů 

uhrazen, mohlo by to mít pro firmu až likvidační následky. Přestože požadavek  

na bezpodmínečné zajištění obchodních smluv způsobuje určité riziko neuzavření obchodní 

smlouvy, vidím jej jako naprosto oprávněný. 

Zatímco požadavek na zajištění obchodních smluv u nových, občasných nebo dokonce 

nespolehlivých zákazníků je naprosto oprávněný, existuje zde ještě druhá skupina zákazníků. 

Velkou část zákazníků ArcelorMittal Ostrava tvoří dlouhodobí a bezproblémoví zákazníci, 

pravidelně odebírající značné množství produkce. I pro tyto zákazníky platí požadavek  

na zajištění všech obchodních smluv, a protože nejčastějším způsobem zajištění je kreditní 

limit, jsou i jejich pohledávky pojištěny u pojišťovny a také oni mají nastaven svůj kreditní 

limit. Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, kreditní limit je strop, po který zákazník může 

mít nezaplacené pohledávky. Po jeho překročení SAP automaticky zastaví expedici. A tady 

nastává problém z obchodního hlediska. Navýšení prodeje pro takovéhoto dlouhodobého 

(často dlouholetého) zákazníka s výbornou platební morálkou může být pro firmu jedině 

přínosem, růst objednávek totiž představuje také růst výroby, tím i lepší využití výrobní 

kapacity a nakonec i růst tržeb. Jestliže zákazník odebíral výrobky a spolehlivě za ně platil, 

lze předpokládat, že bude spolehlivě platit i nadále za větší objem produkce. Nicméně má  
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i tento zákazník nastaven kreditní limit, po jehož překročení SAP automaticky zastaví 

expedici. Jestliže zákazník dosud odebíral pravidelně určitý objem produkce, řekněme 

přibližně okolo 5 000t měsíčně, má podle tohoto objemu nastaven i kreditní limit. Zákazník 

však může projevit zájem o okamžité navýšení objemu odebíraných výrobků na 10 000t. 

Možností pro takové okamžité navýšení může být více, např. výpadek jiného jeho dodavatele, 

navýšení jeho produkce v důsledku výskytu okamžité příležitosti atd. Z obchodního hlediska 

je nárůst poptávky zákazníka vynikající příležitost. V tomto okamžiku však nastává problém 

z pohledu financování. Zákazník má kreditní limit obvykle přidělen přibližně podle množství, 

které doposud odebíral a dá se tedy očekávat, že jej překročí. Výsledkem bude automatické 

zastavení expedice. Lze samozřejmě sjednat navýšení kreditního limitu, ale navýšení nemusí 

být schváleno okamžitě. Může se také stát, že nová výše kreditního limitu bude už  

pro pojišťovnu nepřijatelná. Než se problém podaří nějakým způsobem vyřešit, může  

si zákazník mezitím najít jiného dodavatele na pokrytí výpadku nebo v případě nabízené 

příležitosti o ní přijít, protože na ní nezareagoval dostatečně pohotově. Společnost striktním 

trváním na zajištění pohledávek ve výsledku přišla o navýšení zakázek pravidelného 

spolehlivého zákazníka. Navzájem zde pak proti sobě stojí dvě rizika – riziko ztráty 

z nezaplacené pohledávky a riziko ztráty z neuskutečněného obchodu. Myslím si,  

že v případě, že jde o stálého solidního zákazníka, lze očekávat zaplacení i při navýšení 

odebíraného množství výrobků, a proto dle mého názoru stojí za to nabídnout dobrým 

zákazníkům nadstandardní podmínky, v tomto případě např. jako okamžitou reakci poskytnutí 

nezajištění pohledávek a uvolnění kreditního limitu. Toto by samozřejmě platilo pouze 

krátkodobě do doby, než se problém vyřeší a pouze pro solidní zákazníky. U těch je totiž 

riziko ztráty z neuskutečněného obchodu určitě větší než riziko nezaplacení pohledávky. 

Určitou obměnou předchozího problému je zastavení expedice zákazníkovi z důvodu 

nedostatečného zajištění budoucích pohledávek v okamžiku, kdy zákazník nemá ještě 

uhrazeny předešlé faktury a do data jejich splatnosti mu zbývá dostatek času. Výroba 

produktů ArcelorMittal Ostrava je nepřetržitý proces a jeden typ produktu se vyrábí vždy 

v ucelené kampani. Část výrobků je tak vyrobena a připravena k expedici zákazníkovi dříve, 

ještě v době, kdy nemusí mít zaplacené předešlé faktury. Zastavení expedice zákazník nijak 

nepocítí, protože výrobky zatím urgentně nepotřebuje. Na rozdíl od předchozího problému  

se zde nejedná o navyšování odebíraného množství, není proto důvod ke změně výše 

kreditního limitu. V tomto případě se nejedná o ztrátu zakázek pro výrobu. Zastavení 

expedice z důvodu nedostatečného zajištění (překročení kreditního limitu) přesto působí 
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společnosti problém a může jí způsobit i ztrátu. Pro ArcelorMittal Ostrava tyto výrobky 

představují zaplněný prostor ve skladech nebo výrobních halách či odstavené naložené 

vagóny. Zároveň tyto výrobky není možno zákazníkovi fakturovat, i když jsou v nich vázány 

nemalé hodnoty. Čím déle jsou výrobky v podniku, tím více roste i riziko jejich poškození.  

To sice není velké, ale v extrémním případě by mohlo znamenat místo expedice jediné 

vhodné použití jako šrot. 

Při přístupu k zastavení expedice v tomto případě je vhodné rozlišovat dva rozdílné případy: 

• Zákazník nový, občasný nebo nespolehlivý – zde je zastavení expedice naprosto na místě a 

riziko spojené s neproplacením nezajištěných pohledávek je jistě větší než rizika a úskalí 

spojená s tím, že se výrobky v podniku pár dní zdrží. 

• Zákazník stálý a spolehlivý – zde je dle mého názoru nezajištěnou expedici vhodné 

povolit. Jestliže zákazník do teď vždy spolehlivě platil, není důvod předpokládat,  

že by tomu mělo být nyní jinak. Produkty jsou navíc vyrobeny v požadovaných rozměrech 

a jakostech, takže nalezení nového zákazníka pro tyto produkty by nebylo jednoduché. 

Společnost se zbaví rizik spojených s držením výrobků v podniku a zároveň je možno 

výrobky dříve fakturovat, tedy dostat se dříve k penězům v nich vázaných. 

3.2.2. Vedlejší produkty 

♦♦♦♦ Financování 

Stejně jako u hlavních produktů je i tady z hlediska financování tento proces propracován 

velice dobře. I u vedlejších produktů jsou zákazníci a jejich pohledávky evidováni v systému 

SAP a pracovníci Financování i jednotliví obchodní referenti mají stále přehled o aktuálním 

stavu a vývoji pohledávek každého zákazníka. 

Všechny obchodní smlouvy musí být taktéž nějakým způsobem zajištěny proti nezaplacení, 

takže riziko ze ztrát vzniklých nezaplacením za dodané výrobky je minimální. 

Riziko při procesu financování prodeje vedlejších produktů představuje jediná mezera 

v systému zablokování expedice dalších výrobků neplatícímu zákazníkovi. Touto mezerou je 

prodej vysokopecní strusky expedované automobilovou dopravou. Vysokopecní struska  

je odbavována přímo na odloučeném pracovišti v Ostravě – Kunčičkách. Protože pracoviště 

není napojeno na SAP a údaje se vkládají do systému manuálně až na základě uskutečněné 

expedice, data neprocházejí systémem SAP okamžitě a není možné automatické zablokování 
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dodávek neplatícímu zákazníkovi. I neplatící zákazník si tak ještě může stihnout odvézt další 

dodávky strusky, než je mu expedice zablokovaná. 

S výjimkou vysokopecní strusky je expedice všech vedlejších produkty hlídaná SAPem a 

dodávky neplatícímu zákazníkovi jsou okamžitě blokovány, aby nedošlo k dalším ztrátám. 

Hlídaná je i ta část expedice vysokopecní strusky, která je realizovaná železniční dopravou. 

♦♦♦♦ Prodej 

Také při prodeji vedlejších produktů platí, že to co je výhodou z pohledu financování  

se zároveň může velice rychle a snadno stát nevýhodou z obchodního hlediska. Platební 

podmínky a nároky na zákazníka při zajištění budoucích pohledávek jsou součástí 

konkurenčního boje bez ohledu na typ produktu. 

V rámci vedlejších produktů má tato problematika ještě větší význam. Společnost  

tyto výrobky produkuje při výrobě hlavních produktů a je pro ni výhodné je prodat. Může  

se tak dostat k části peněz, které musela vydat pro zajištění výroby hlavních produktů.  

I vedlejší produkty se tak mohou podílet na tvorbě zisku. Příliš nekompromisní požadavky na 

zákazníka mohou způsobit jeho odchod ke konkurenci, která mu bude ochotna nabídnout 

totéž, ale za ne tak tvrdých podmínek. 

Na rozdíl od hlavních produktů, které se v případě nezájmu zákazníka nevyrobí, jsou vedlejší 

výrobky už vyrobeny a je potřeba najít co nejrychleji nového zákazníka, což by v případě 

nastavení mnohem nekompromisnějších podmínek než má konkurence mohl být problém. 

Podle mého názoru však zajištění pohledávek kreditním limitem a v oblasti vedlejších 

produktů především pro menší zákazníky často používaný prodej za hotové není nic,  

co by mělo solidním zákazníkům činit potíže. Zákazníci mohou samozřejmě také použít další 

standardní způsoby zajištění jako bankovní záruku či dokumentární akreditiv. 

Riziko spojené s překročením kreditního limitu při požadavku na větší objem dodávek  

u vedlejších produktů sice také existuje, ale není zdaleka tak významné, protože společnost 

při něm nepřichází o zakázky potřebné ke zvýšení výroby, lepšímu využití výrobních kapacit 

a růstu zisku. Výroba se totiž neřídí požadavkem na vedlejší produkty. Úkolem prodeje je zde 

zajistit odbyt pro vyrobené množství vedlejších produktů. Nespolehlivost dodávek způsobená 

problémy s kreditním limitem by však mohla společnost připravit o dobrého stálého 

zákazníka. 

 



 44 

Na základě vyhodnocení procesu financování prodeje ve společnosti ArcelorMittal Ostrava 

mohu konstatovat, že je propracován velice dobře. Rezervy jsou dle mého názoru ve dvou 

oblastech: 

• absence okamžitého zablokování expedice vysokopecní strusky automobilovou dopravou 

z Ostravy – Kunčiček neplatícím zákazníkům, 

• využití poskytnutí okamžité krátkodobé tolerance překročení kreditního limitu u stálých 

spolehlivých zákazníků. 

Výše uvedené dva problémy řeší následující část této diplomové práce. 

3.3. Možnosti zlepšení procesu financování prodeje v ArcelorMittal 

Ostrava. 

3.3.1. Možnosti okamžitého zablokování dodávek vysokopecní strusky 

automobilovou dopravou neplatícím zákazníkům. 

Jedním z důsledků expedice vysokopecní strusky mimo SAP je, že i když má zákazník 

překročen kreditní limit, stále si ještě může určitou dobu strusku odvážet. Tím zákazníkovi 

dluh dále narůstá. Tyto nadlimitní pohledávky už nejsou pojištěny u pojišťovny (pojištění 

pohledávek je pouze do výše limitu) a společnost za ně může dostat peníze pouze  

od zákazníka. V případě, že ten nezaplatí, jsou šance na inkaso peněz z těchto nadlimitních 

pohledávek značně ztížené. 

Existuje několik možností řešení tohoto problému: 

• připojení odloučeného pracoviště na systém SAP, 

• odbavování naložených aut na pracovišti připojeném na systém SAP, 

• konzultace každé naložené dodávky před expedicí s obchodníkem nebo pracovníkem 

Financování, 

• každodenní aktualizace stavu pohledávek a kreditu jednotlivých zákazníku na odloučeném 

pracovišti a povolení expedice až po srovnání s dostupným kreditem, 

• expedice na základě dokladu o stavu pohledávek předloženého řidičem. 

Každému z navržených způsobu řešení se budu věnovat podrobněji. 
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♦♦♦♦ Připojení odloučeného pracoviště na systém SAP. 

Tento způsob řešení je ideální, protože připojení odloučeného pracoviště na systém SAP by 

umožnilo využívat všechny jeho funkce, tedy i zablokování expedice nezajištěných dodávek. 

Je zde však jeden, a to velice podstatný, problém. S připojením pracoviště na SAP jsou 

spojeny nemalé investice. 

Vysokopecní struska je jen jeden z vedlejších produktů. Část její expedice, která  

je realizovaná železniční dopravou, funguje standardním způsobem v SAPu. Další část 

expedice vysokopecní strusky realizovaná z odloučeného pracoviště automobily je placená  

v hotovosti. Expedice vysokopecní strusky z odloučeného pracoviště na fakturu tak tvoří  

jen malou část příjmů společnosti (viz. obrázek 11). Za této situace je investice do připojení 

pracoviště k SAPu jen stěží prosaditelná. 

 

 

Obrázek 11: Podíl expedice mimo SAP. 
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Stejně jako u jiných produktů ArcelorMittal Ostrava i pro vysokopecní strusku platí,  

že všechny smlouvy musí být nějakým způsobem zajištěny a neplatícímu zákazníkovi  

je expedice dodávek nakonec zastavena. Protože vycházím z toho, že většina zákazníku  

své závazky řádně platí a zákazníkům, kteří neplatí je další expedice dodávek co nejdříve 

zastavena a větší část jejich pohledávek je zajištěna, návratnost investice z tohoto pohledu  

je diskutabilní. Nicméně do budoucna je toto řešení nejrozumnější a nejsystémovější. Pokud 

na tomto pracovišti dojde k nějakým investicím v rámci expedice a jejího softwarového 

zajištění, určitě je vhodné začlenit do této investice i připojení pracoviště k SAPu. 

♦♦♦♦ Odbavování naložených aut na pracovišti připojeném na systém SAP. 

Další z logicky se nabízejících možností, jak zajistit expedici vysokopecní strusky přes SAP 

je odbavování na pracovišti napojeném na SAP. 

Rizika a problémy spojené s tímto způsobem odbavování: 

• Náklady vyvolané přejížděním automobilu z areálu v Ostravě – Kunčičkách do areálu  

v Ostravě – Kunčicích.  

Přejezd naložených aut z jednoho areálu do druhého s sebou nese další náklady, jako 

mzdové náklady řidičů vozidel a zvýšená spotřeba pohonných hmot. V případě, že by 

náklady musel nést zákazník, bude to znamenat růst výsledné ceny a může to způsobit jeho 

odchod ke konkurenci. Pokud by náklady kompenzovala nějakým způsobem společnost 

(např. poskytnutím paušálu zákazníkovi na přejezd), mohou výsledná negativa převážit  

nad dosaženými přínosy. 

• Nárůst provozu a práce v areálu a před areálem v Ostravě – Kunčicích. 

Kromě samotného příjezdu na váhu a tedy nárůstu provozu na váze to znamená také nárůst 

provozu na povolování vjezdu do podniku a na podnikové bráně. To vše by ve výsledku 

mohlo způsobit zpomalení expedice ostatních produktů z ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

• Riziko změny hmotnosti dodávky při přesunu do Ostravy – Kunčic. 

Např. sněžení nebo silný déšť by mohly způsobit zvýšení hmotnosti dodávky, jiné faktory 

by pro změnu mohly způsobit snížení její hmotnosti. Možným způsobem jak tomu zabránit 

by bylo zvážení nejprve na váze v Ostravě – Kunčičkách a po přejezdu zpracování na váze 

napojené na SAP, což by však znamenalo zdvojení práce. 

Výše uvedené problémy a rizika při odbavování aut se struskou a pracovišti se SAPem se dají 

určitým způsobem snížit. Při platbě v hotovosti jsou jakékoliv přejezdy zbytečné. 

Zákazníkovi je struska naložena, ten za ní zaplatí a odveze si jí. V tomto případě žádné riziko 
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nezaplacení neexistuje. U stálých solidních zákazníků se dá se očekávat, že i tentokrát, stejně 

jako pokaždé, vše v pořádku uhradí a riziko nezaplacení je tedy zanedbatelné. Těmto 

zákazníkům by bylo umožněno strusku nadále odebírat přímo v Ostravě – Kunčičkách 

stávajícím způsobem. 

Přejezdy by se pak omezily pouze na nové nebo nespolehlivé zákazníky. Přesto by i tento 

počet přejezdů zřejmě způsobil značný nárůst provozu v Ostravě – Kunčicích a mohl vyvolat 

problémy při plynulosti expedice ostatních produktů. Možné ztráty z prodeje ostatních, 

především hlavních, produktů, způsobených narušením plynulosti provozu v Ostravě – 

Kunčicích by pak zcela jistě byly vyšší než hrozící ztráty z pozdějšího zastavení expedice 

vysokopecní strusky neplatícím zákazníkům. 

Přestože by se počet přejíždějících automobilů snížil, stále by u této skupiny zákazníků 

existovaly náklady spojené s přejížděním, které by bylo nutné nějakým způsobem zaplatit. 

Z výše uvedených důvodů by u tohoto způsobu řešení problému velice pravděpodobně 

negativa převážila nad přínosy, a proto jej nepovažuji za příliš vhodné. 

♦♦♦♦ Konzultace každé naložené dodávky před expedicí s obchodníkem nebo 

pracovníkem Financování. 

Tuto možnost zde uvádím jen pro úplnost. Teoreticky sice přichází v úvahu, její použití  

by však sebou přineslo výrazné zpomalení expedice. Dále by to znamenalo, nárůst pracovního 

vytížení obchodních referentů, případně pracovníků Financování. Kromě výrazného 

zpomalení expedice by tedy tento systém zřejmě znamenal i potřebu přijmout nové 

pracovníky. Vzhledem k nárůstu pracovních činností a zpomalení expedice nepovažuji použití 

této metody za ekonomicky výhodné. 

Přestože by byla expedice každé dodávky nějakým způsobem konzultovaná, neznamenalo  

by to ještě automaticky, že nemůže dojít k expedici nezajištěné dodávky. Osobně si myslím, 

že by to znamenalo takový zmatek, že spíše opak by byl pravdou a tak si dovoluji tvrdit,  

že tímto směrem cesta určitě nevede. 

♦♦♦♦ Každodenní aktualizace stavu pohledávek a kreditu jednotlivých zákazníku  

na odloučeném pracovišti a povolení expedice až po srovnání s dostupným kreditem. 

I u této varianty hrozí zpomalení expedice. Jistě by však bylo výrazně menší než u předchozí 

varianty a dobrou organizací práce by se dalo snížit na minimum. 
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V tomto systému by měl každý zákazník s přiděleným kreditním limitem založenou v Excelu 

svou tabulku (kartu), do které by se okamžitě vždy zapsala hodnota každé jednotlivé 

expedované dodávky. Rovněž by zde byla uvedena výše přiděleného kreditního limitu  

a zapisovaly by se do ní zákazníkovy platby. Aktuální došlé platby zákazníka by bylo  

na pracoviště možno doručit jednou denně podnikovou poštou (e-mailem, faxem,…).  

U zákazníků, u nichž došlo ke změně, by se okamžitě tato změna zavedla do jeho karty 

v Excelu. Také v případě změny výše kreditního limitu by byla nová aktuální výše doručena 

na pracoviště (spolu s aktuálními došlými platbami) a v kartě by se snadno upravila. Novému 

zákazníkovi by se na základě dodaných informací karta snadno zavedla. Příklad takové karty 

(tabulky) je uveden na obrázku 12. 

 

kreditní limit: 100 000

celkem expedováno: 105 000 datum hodnota datum částka

celkem zaplaceno: 90 000 1.3.2013 10 000 10.3.2013 50 000

dostupný kredit: 85 000 6.3.2013 8 000 30.3.2013 40 000

10.3.2013 12 000

14.3.2013 9 000

18.3.2013 10 000

21.3.2013 11 000

23.3.2013 10 000

25.3.2013 12 000

28.3.2013 11 000

31.3.2013 12 000

expedice platba

 

Obrázek 12: Návrh tabulky pro hlídání expedice mimo SAP. 

Princip fungování už zavedené karty by byl takový, že při každé expedici se do položek 

expedice doplní datum a hodnota expedice. Do položek platba se na základě informací  

o došlých platbách dodaných poštou doplní datum a výše platby.  Excel už si sám na základě 

zadaného kreditního limitu dopočítá aktuální dostupný kredit podle vzorce: 

dostupný kredit = kreditní limit + ∑ zaplacené částky – ∑ expedované hodnoty 

Tím, že při každé expedici pracovník na odloučeném pracovišti doplní do karty vždy hodnotu 

expedované dodávky, ihned uvidí, zda je dostupný kredit dostatečný nebo došlo k překročení 

kreditního limitu. 
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Postup dle mého názoru umožňuje s minimálními náklady téměř stoprocentní úspěšnost 

zastavení další expedice při překročení limitu. Na rozdíl od hlídání expedice SAPem  

je zde však potřeba počítat s potenciální chybou vlivem lidského faktoru. 

Pokud by tyto karty nebyly uloženy přímo v počítači na odloučeném pracovišti, ale  

na podnikovém serveru, mohli by je mít k nahlédnutí, kontrole a případné aktualizaci dat  

i pověření pracovníci financování a obchodní referenti. Tím by se zároveň zajistila průběžná 

aktualizace dat bez nutnosti používání podnikové pošty nebo e-mailu. 

♦♦♦♦ Expedice na základě dokladu o stavu pohledávek předloženého řidičem. 

V tomto případě by šlo o obdobu systému popsaného výše. Rozdíl by byl v tom, že svou karty 

opravňující k odběru vysokopecní strusky by dostávali jednotliví zákazníci odebírající strusku 

na fakturu. Řidič, který by pro strusku přijel, by kartu od zákazníka předal jako doklad, který 

ho opravňuje k odběru strusky a odebrané množství by se zaneslo do karty a označilo 

způsobem, aby nemohlo dojít k záměně (razítkem, podpisem, …). Další řidič,  

který by si dojel pro další strusku pro téhož zákazníka, by musel mít kartu aktualizovanou,  

tj. s uvedeným množstvím všech minulých expedic, uhrazených plateb a tím i zůstatku 

dostupného zůstatku kreditního limitu. 

Tento způsoby by však byl určitě složitější, daleko méně průkazný a nepřinesl by takovou 

míru jistoty ochrany proti expedice při překročení kreditního limitu jako způsob předchozí. 

Zároveň by nebylo možné využít výhod plynoucích z uložení karet na podnikovém serveru, 

tedy okamžitého přístupu odpovědných osob k aktuálnímu stavu. 

 

Za vhodná řešení, jak zamezit dalším dodávkám vysokopecní strusky automobilovou 

dopravou neplatícím zákazníkům, považuji následující dvě varianty. Jako přechodné, 

okamžité a relativně snadné řešení, navrhuji použít systém každodenně aktualizovaných stavů 

pohledávek a dostupných výší kreditů jednotlivých zákazníku na odloučeném pracovišti a 

povolení expedice až na základě aktualizovaného stavu. V delším časovém horizontu je 

jediným správným a systémovým řešením připojení pracoviště na SAP. 
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3.3.2. Možnosti umožnění okamžitého krátkodobého překročení kreditního 

limitu u stálých a spolehlivých zákazníků. 

Jak jsem uvedl v bodu 3.2.1.-prodej, striktní dodržování dostatečného zajištění pohledávek 

může podniku způsobovat určité ztráty. 

Požadavek na bezpodmínečné zajištění všech pohledávek je naprosto v pořádku u nových, 

občasných nebo málo spolehlivých zákazníků. Nezajištění pohledávek těchto zákazníků  

by podniku mohlo způsobit značné škody. 

Významnou část zákazníků společnosti však tvoří stálí a důvěryhodní zákazníci. Stojí za to 

zvážit, zda není vhodné umožnit těmto solidním zákazníkům v určitých přesně vymezených 

případech okamžité krátkodobé překročení limitu a povolení expedice nezajištěných dodávek. 

Zákazníkovi může být tato služba prezentovaná jako nadstandard poskytovaný v rámci 

dobrých obchodních vztahů. Pro společnost jsou však důležité především přínosy, které jí tato 

tolerance může přinést. Jsou jimi možnost okamžitého nárůstu zakázek v případě zákazníkova 

zájmu bez ohledu na aktuální zajištění a možnost využití všech kladů spojených s dřívější 

expedicí výrobků z podniku, tj. především dřívější fakturace, zrychlení obratu peněz a menší 

riziko poškození při delším skladování v podniku. 

Poskytování okamžitých dodávek výrobků zákazníkovi nad stanovený limit by bylo možno 

ošetřit zavedením určitého objemu nezajištěných pohledávek za věrnost a spolehlivost.  

Výši tohoto kreditu by bylo vhodné nastavit podle množství odebíraného množství a délky 

spolupráce se zákazníkem. Takto přidělený kredit by byl zaveden do SAPu jako forma 

zajištění pohledávek poskytovaná nad rámec standardního kreditního limitu.  

Z tohoto nadstandardního kreditu by bylo možno čerpat pouze při překročení kreditního 

limitu a pouze za předem jasně stanovených podmínek. Tímto způsobem expedované výrobky 

by byly fakturovány, evidovány a sledovány odděleně a na takto vzniklé pohledávky  

by se nevztahovalo pojištění od pojišťovny. Šlo by vlastně o nezajištěné pohledávky,  

kde zajištěním by byla důvěra podniku v solidnost zákazníka. Po úhradě některé  

ze standardně zajištěných faktur by se zákazníkovi znovu uvolnil kreditní limit sjednaný 

s pojišťovnou a zákazník opět odebíral výrobky na něj. Úhrada faktury jištěné 

nadstandardním kreditem by na kreditní limit sjednaný s pojišťovnou neměla žáden vliv,  

ale uvolnil by se mu opět nadstandardní kredit.  

Z nadstandardu by se mohlo čerpat opravdu pouze ve výjimečných situacích a muselo by 

následovat nějaké standardní řešení. Při zákazníkově zájmu o navýšení odebíraného množství 



 51 

dlouhodoběji by se z tohoto limitu čerpaly částky pouze do doby, než by se vyřešilo navýšení 

standardního zajištění. Pokud by šlo o výrobky, které mu mohou být dodány dříve, šlo by  

o, svého druhu, překlenovací úvěr s tím, že na něm může společnost pouze vydělat. 

Způsobem jak se dostat co nejdříve k penězům vázaných v produktech je rychlé 

vyexpedování a následné vyfakturování. Pravděpodobnost že zákazník včas a v pořádku 

zaplatí je u stálého spolehlivého zákazníka velmi vysoká. Tímto krokem může dát společnost 

zákazníkovi najevo, jak si ho váží a jak je pro ni důležitý. 

Složitou otázkou je, jak velká by vlastně výše tohoto typu kreditu měla být. Na ArcelorMittal 

Ostrava se jako na jednoho z členů nadnárodní společnosti vztahují korporátní normy, které 

musí dodržovat. Důležité je i stanovisko pojišťovny, u níž má společnost standardně pojištěné 

pohledávky, aby nedošlo k ohrožení zajištění těchto pohledávek. 

Myslím si, že by bylo vhodné nadstandardní kredit rozdělit do dvou pásem: 

• 1. pásmo – maximum, které by byla společnost poskytnout bez porušení korporátních 

pravidel, bylo by průchozí při jednání s pojišťovnou a neohrozilo finanční toky v podniku. 

Bylo by poskytováno pouze stabilním a velmi spolehlivým zákazníkům jako okamžité 

krátkodobé řešení a se zákazníkem by muselo být bezpodmínečně ihned projednáno,  

zda jde o jednorázovou záležitost nebo půjde o déle trvající nárůst odebíraného množství. 

Při jednorázovém zvýšení objemu odebíraných výrobků by bylo celkem zbytečné nějak to 

dál řešit a společnost by riziko z nezajištění pohledávek vzala na sebe. Navýšení objemu 

zakázek pro ni představuje růst zisku a u solidního ověřeného zákazníka je riziko 

nezaplacení nízké. Jednorázové použití tohoto typu kreditu bez dalšího řešení by však bylo 

možno tolerovat jen výjimečně, maximálně jednou za rok. Jinak už by se jednalo o trvalejší 

významný nárůst pohledávek za zákazníkem, a ty by bylo potřeba odpovídajícím 

způsobem zajistit.  

• 2. pásmo – méně významné překročení limitu (např. do 5%) by bylo možno tolerovat 

častěji. Takový nadstandardní kredit by mohl řešit aktuální výkyvy ve změnách poptávky 

zákazníků společnosti bez požadavků na růst zajištění. V případě, že by k překračování 

limitu docházelo často (častěji než jednou za 3 měsíce), šlo by zřejmě o stálý stav a  

v tom případě by bylo okamžitě jednat o navýšení zajištění pohledávek standardním 

způsobem. 

V případě, že by společnost chtěla fakturovat a tedy i expedovat výrobky aby je mohla dříve 

fakturovat, přestože zákazník je ještě bezpodmínečně nepožaduje, je navýšení kreditního 

limitu především v zájmu společnosti. Pokud k překračování kreditního limitu dochází často, 
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je limit zřejmě špatně nastaven. Je pak potřeba jednat o možnostech navýšení zajištění. 

V případě, že např. pojišťovna není ochotna poskytnout zákazníkovi už další navýšení 

pojištění pohledávek, stojí za zvážení, zda takové překročení občas tolerovat pro zajištění 

plynulosti expedice a fakturace. Osobně si myslím, že pokud jde o spolehlivého zákazníka, 

společnosti se tolerance vyplatí. Už jen pro rychlejší obrat peněz vázaných ve výrobcích  

a dále v posílení dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

 

V případě poskytnutí nadstandardního limitu by bylo nezbytné pečlivě sledovat zákazníkovu 

platební morálku a při sebemenším náznaku jejího porušení okamžitě nadstandardní limit 

odebrat. Získat peníze z nezajištěných pohledávek v případě nezaplacení zákazníkem by totiž 

bylo podstatně složitější než z těch zajištěných. Přesto si myslím, že při poskytnutí 

nadstandardního limitu v případě spolehlivého zákazníka klady převažují nad riziky. 
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ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce je analýza současného stavu procesu financování prodeje  

v ArcelorMittal Ostrava, zhodnocení současného stavu a hledání a navržení možností jak 

tento proces zlepšit a zefektivnit. 

Teoretickou částí diplomové práce je kapitola první. 

První její podkapitola je zaměřena na prodej. Je zde definovaná obchodní operace  

a podrobněji rozvedeny náležitosti obchodní smlouvy, protože dobře sepsaná obchodní 

smlouva je zárukou příjmů z budoucích pohledávek. Z pohledu financování je důležité,  

že v rámci obchodní smlouvy se sjednává platební podmínka. 

V druhé podkapitole je popsáno financování podniku jako celek, tj. příjmy a výdaje neboli 

peněžní toky v podniku. Stručně je zde popsán koloběh, kterým se z peněz vydaných  

na materiál, práci apod. stávají výrobky a později pohledávky, aby se po úhradě zákazníkem 

změnily znovu na peníze. Jde o tzv. hotovostní cyklus. Hlavním úkolem financování podniku 

je zajištění likvidity v každém okamžiku. 

Třetí podkapitola se soustředí na proces financování prodeje, tedy část podnikového 

financování zaměřenou na příjmy podniku. Nejprve jsou zde uvedeny jednotlivé platební 

podmínky a principy na jakých fungují. Expedicí výrobků a jejich vyfakturováním vznikají 

v podniku pohledávky za jednotlivými zákazníky, další část této kapitoly se proto zabývá 

pohledávkami. Příjmem podniku jsou až peníze připsané na jeho účet po zaplacení 

pohledávek, proces financování prodeje je tedy v podstatě procesem řízení jeho pohledávek. 

Ve druhé kapitole je stručně představena společnost ArcelorMittal Ostrava, a.s., ve které je 

vypracována praktická část diplomové práce. 

Praktickou část diplomové práce představuje kapitola třetí. V ní jsou postupně řešeny 

jednotlivé body zadání diplomové práce. 

V první její podkapitole je na základě vnitropodnikových směrnic a pokynů a rozhovorů  

s pracovníky financování a prodeje analyzován a uceleně popsán průběh obchodního případu  

z hlediska financování v podniku ArcelorMittal Ostrava. 

V druhé podkapitole je zhodnocen proces financování prodeje, a to odděleně pro hlavní  

a pro vedlejší produkty. U hlavních i u vedlejších produktů je zhodnocení provedeno jak  

z pohledu financování, tak i pohledu prodeje. Vyhodnocením jsem došel k závěru,  
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že z pohledu celistvosti systému je největší mezerou v procesu financování prodeje odloučené 

pracoviště struskového hospodářství závodu Vysoké pece v Ostravě – Kunčičkách, kde chybí 

možnost okamžitého zablokování dalších dodávek neplatícím zákazníkům. Z obchodního 

hlediska se jako významná příležitost nabízí určitá tolerance překročení kreditního limitu  

u stálých a spolehlivých zákazníků, čímž by mohlo v případě jejich zájmu snadněji dojít  

k okamžitému navýšení objemu zakázek. Také by jim bylo možno expedovat a fakturovat 

výrobky, přestože zatím nezaplatili potřebné množství předchozích faktur a nemají  

tak dostatek volného kreditu. Čím dříve jsou výrobky fakturovány, tím dříve (v případě 

spolehlivého zákazníka) budou i zaplaceny a tím dříve budou podniku znovu k dispozici 

peníze vázané ve výrobcích. 

Ve třetí podkapitole je prezentován návrh na zefektivnění a zlepšení problémových oblastí 

financování prodeje v ArcelorMittal Ostrava, a.s. 

Pro odloučené pracoviště v Ostravě – Kunčičkách, jako přechodné řešení doporučuji využití 

tabulek pro jednotlivé zákazníky, aktualizovaných přímo na odloučeném pracovišti zapsáním 

hodnoty každé odebrané dodávky a každé příchozí platby. Takto bude vždy znám přesný 

aktuální stav a při překročení limitu bude možno expedici okamžitě zastavit. Pracovník  

na odloučeném pracovišti okamžitě uvidí, že zákazník překročil limit a výrobek mu nevydá.  

V delším časovém horizontu je jediným správným a systémovým řešením připojení 

pracoviště na SAP. 

Řešením problému se snadnějším okamžitým navýšením zakázek a umožněním snadnější 

expedice stálým zákazníkům vidím v poskytnutí určitého krátkodobého přesně stanoveného 

kreditu za věrnost a dobré obchodní vztahy. Důležité je, aby takováto tolerance  

byla poskytována opravdu pouze stálým a spolehlivým zákazníkům, protože jedině v takovém 

případě převáží přínosy nad možnými riziky. 
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