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ÚVOD 

Téma mé diplomové práce je „Hodnocení bonity odběratelů podniku“. 

Vzhledem k tomu, že v naší republice je mnoho podnikatelských subjektů, věřím, že 

právě toto téma je velmi aktuální a to především se zhoršující se morálkou některých 

podnikatelů. Právě díky tomuto faktu a tomu, že mnoho podniků je dnes ve špatné 

finanční situaci, vyvstává zde problém s odběrateli jednotlivých společností.  

Přestože, že ekonomické klima v naší republice nepřeje začínajícím 

podnikatelským subjektům, nutno podotknout, že i přes tento fakt panuje 

v podnikatelské sféře značné konkurenční prostředí. Firmy přicházejí na trh s neustále 

novými či inovovanými výrobky a službami, které nabízejí svým i potenciálním 

zákazníkům. S tímto faktem však přichází problém jak zákazníky získat a jak si je 

následně udržet, aby byli pro firmu užiteční, a přinášeli tedy zisk. Neméně závažným 

problémem pak také bývá, jak se vypořádat s chováním našich zákazníků. Ne vždy se 

firmě podaří získat bonitní zákazníky, kteří platí své závazky vůči nám řádně a včas. 

Jsou i takoví, se kterými mají dodavatelské firmy problémy, a to především po stránce 

finanční. Zpožděné platby faktur, neustálé zasílání upomínek nebo dokonce neuhrazení 

našich pohledávek, to jsou situace, se kterými se dnes potýká nejedna firma. Nemusí se 

primárně jednat o malé společnosti, a to co se týče dlužníků i věřitelů. Mnoho firem má 

v současné době problémy se svou likviditou, potažmo se svou solventností. 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

 

1.1  Vymezení problému a stanovení cílů diplomové práce 

Ať už firma podniká v jakémkoli oboru, jejím cílem je dosahování zisku. 

Společnost však zisku nedosáhne, nebude-li mít dostatek odběratelů, a to především 

dlouhodobých a solventních. Dalším z hlavních cílů, které by si měla firma vytyčit je 

získání a udržení těchto zákazníků, neboť právě oni jsou hodnototvorným prvkem 

firmy. Aby však fungoval vzájemný vztah mezi firmou a jejími odběrateli, je potřeba 

své zákazníky znát a v neposlední řadě je tím míněna i jejich finanční situace. 

Hodnocením jejich finanční situace a následně i jejich bonity firma získává důležitá 

data a poznatky o společnostech s nimiž obchoduje. Právě toto hodnocení je jedním 

z impulsů pro „určení“ chování vůči danému klientovi. Díky zjištěným údajů může 

firma lépe operovat, naplánovat  a detailně uvážit  jak se bude s každým klientem 

jednat. V tomto případě se jedná především o sjednání platebních podmínek. Platební 

podmínky jsou velmi důležitou součástí každé obchodní smlouvy. 

Jak však  problém nesolventních zákazníků řešit? První možnost, kterou napadne 

většinu z nás je zrušení partnerského vztahu s takovými zákazníky. Je však nutné si 

uvědomit, že by se také mohlo jednat o většinu našich zákazníků, což by následně vedlo 

k našemu bankrotu. Není tedy jednoznačná odpověď na tuto otázku, neboť zákazník je 

pro firmu klíčově důležitý a my nemůžeme připustit jeho ztrátu. Jak je známo, náklady 

na udržení stávajících zákazníků jsou vždy nižší než náklady na získání zákazníků 

nových. Jak tedy postupovat při řešení tohoto problému? Jednou z prvotních činností je 

zhodnocení jeho finanční situace. V dnešní době, není problém získat finanční výkazy 

všech našich zákazníků, které ve velké míře poslouží svému účelu. Jedinou z podmínek 

není pouze zkoumání finančního zdraví dané společnosti, ale také zhodnocení jeho 

obchodní činnosti. Není vždy jednoduché získat některé potřebné informace, přesto, že 

pak může výsledek projevit kladně na našich opatření. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÍ, NOVÉ POZNATKY 

Z LITERATURY 

 

„ Klíčový zákazník je možná klíčový pro vás, ale jste vy důležití pro 

               zákazníka?“ 1 

 

„Schopnosti a znalosti společností zastarávají daleko rychleji nežli vztahy.“ 2 

 

2.1 Pohledávky jako zdroj zisku 

„Firma nebude úspěšná, když její tržby budou vysoké, ale zůstanou nezaplaceny. 

Obchodní věřitelé jsou svým způsobem existenčně závislí na svých stálých 

odběratelích. Jejich prosperita je odvozena od prosperity odběratelů. Musí mít proto 

zájem na dlouhodobé finanční stabilitě svých odběratelů,jejich dlouhodobé výnosnosti a 

dlouhodobé schopnosti dostát svým závazkům. Tento aspekt musí být zahrnut 

v hodnocení odběratelů.  

Pohledávky jsou nutnou složkou aktiv firmy, a to z důvodů ekonomických i 

praktických a technických. Pohledávky ovlivňují řadu stránek finančního hospodaření 

firmy – majetkovou strukturu firmy, její finanční strukturu, v návaznosti na to likviditu 

firmy, náklady i výnosy firmy, neboť vznik pohledávek je účetně vznikem výnosu 

firmy. Míra vlivu pohledávek na tyto stránky finančního hospodaření závisí přirozeně 

na jejich kvantitativní výši a podílu v majetkové struktuře firmy. Pohledávky 

z obchodní činnosti tvoří přibližně 3/4 celkových pohledávek.  

Z účetního hlediska pohledávka vzniká v okamžiku splnění dodávky či 

poskytnutí služby odběrateli. Pohledávky můžeme ovlivňovat po celou dobu jejich 

existence, jak v době, kdy již účetně existují a jsou splatné, dále v době po jejich 

splatnosti, ale také je můžeme ovlivňovat již před podpisem kupní smlouvy. Na volbě 

okamžiku, ve kterém se snažíme pohledávky ovlivňovat, záleží nejen  na tom jaké 

                                                 
1 BURNETT, 2005. 
2 STORBACKA a LEHTINEN, 2002. 
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zajišťovací instrumenty a informace budeme potřebovat, ale také na výši nákladů, které 

v souvislosti s řízením pohledávek vzniknou.“ 3 

„Jedna cesta k dosažení spokojenosti zákazníků je prodávat vynikající výrobky 

za nízké ceny. Spokojenost zákazníků a vysoký tržní podíl jsou pouze jedním 

předpokladem pro dosažení strategických cílů. Firmy proto chtějí více než spokojené 

zákazníky, potřebují zákazníky, kteří přispívají k zisku společnosti.“ 4 

 

2.2 Ekonomické prostředí 

„ Silná ekonomika generuje silné konkurenční prostředí – firmy nejsou často 

schopny vytvářet dostatečnou kapitálovou základnu pro svůj další rozvoj. To se týká 

především výrobců, kteří mají fixní náklady, rostoucí náklady na výrobu, ale stagnující 

ceny výstupů. K tomuto riziku se řadí konkurenční tlak Asie, který vedl k zániku 

výroby v odvětvích jako textil a obuv. 

Z krátkodobého hlediska to nemusí představovat problém, firmy si umí 

vypomoci diverzifikací nebo exportem, ale ze střednědobého pohledu je nutno se 

zamyslet, zda je firma schopna svou existenci financovat. Finanční management 

dodavatele musí sledovat trendy v oboru, komunikovat s odběrateli, sledovat vývoj 

zakázek a ziskovost význačných odběratelů. Systémové sledování odběratelů často 

vrcholí analýzou stáří pohledávek, která pouze omezeně odráží schopnost hradit 

závazky a neidentifikuje konkrétní situaci odběratele. Řešení problému se posouvá ke 

zhoršení platební morálky, kdy je však pozdě pro aplikaci systémového řešení, které 

představuje jistá smlouva s integrovaným inkasem  pojištění pohledávek.“ 5 

 

 

                                                 
3 VOZŇÁKOVÁ, 2004. 
4 FIBÍROVÁ a ŠOLJAKOVÁ, 2005. 
5 STRŽÍNKOVÁ, 2006. 
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2.3 Řízení pohledávek ve společnosti 

„Úkolem společnosti je řídit také zákazníka. Měl by být motivován k plnění 

úkolů, které jsou nezbytné k dobrému fungování vztahu“. 6 

„Řízení pohledávek je, stejně jako řízení všech součástí pracovního kapitálu, pro 

společnost velmi důležité. Pohledávky v podstatě představují poskytnutý úvěr 

zákazníkům, ze kterého nemá společnost žádný úrok. Z tohoto pohledu by bylo nejlepší 

mít úroveň pohledávek co nejnižší. Na druhé straně bez poskytování odkladu splatnosti 

– obchodního úvěru – by prodeje společnosti byly velmi nízké a společnost by 

dosahovala nižší zisk. Je proto nutné najít určitou rovnovážnou situaci, podobně jako 

tomu bylo u zásob, mezi prodeji a finančními náklady.“ 7 

 

2.3.1 Rizika financování pohledávek 

V podmínkách naší legislativy lze zřídit právo k financovaným pohledávkám 

v zásadě třemi způsoby – zástavou, zajišťovacím převodem práv nebo postoupením 

pohledávky. Z pohledu poskytovatele financování je rozhodně nejbezpečnější formou 

postoupení pohledávky se současným oznámením o postoupení odběrateli dodavatelem. 

Základní podmínkou bezpečnosti financování je udržení poměru poskytnuté 

výše vůči likvidní hodnotě pohledávek. Správný odhad očekávaného toku inkas patří 

k nejdůležitějším schopnostem poskytovatele financování krátkodobých pohledávek. Při 

tomto odhadu jsou zapotřebí dostatečné zkušenosti s charakterem pohledávek 

z jednotlivých odvětví obchodu či služeb a znalost obchodních a platebních praktik 

v zemi odběratele v případě exportní pohledávky.  

Tím nejjednodušším rizikem, které je třeba ošetřit, je riziko nezaplacení 

odběratelem z titulu platební nevůli či neschopnosti. Dnes již existuje i u nás celá řada 

zdrojů poskytujících informace jak o finanční síle, tak o platební morálce celé řady 

podnikatelských subjektů. Existuje řada instrumentů zajištění tohoto rizika jak 

prostřednictvím komerčních zajišťoven, tak i v případě exportních pohledávek 

prostřednictvím factoringové společnosti v zemi odběratele. Dalším instrumentem 

                                                 
6 STORBACKA a LEHTINEN, 2002. 
7 Kolektiv autorů, 1998. 
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omezení rizika vyplývajícího z finančního selhání odběratele je rozkládání rizika, tzn. 

eliminace koncentrace rizika na jednoho odběratele.8 

 

2.3.2 Analýza ziskovosti zákazníků 

Ukazatele ziskovosti zákazníků ještě nezajišťují strategický úspěch. Můžou 

z nich však vyplynout, že prodej produktů určitým zákazníkům nepřináší zisk. Do této 

skupiny budou patřit zejména noví zákazníci, protože vynaložené náklady a úsilí na 

jejich získání odčerpají zisk z prodeje výkonů. Při rozhodování, jak dále pokračovat ve 

spolupráci se zákazníkem či skupinou zákazníků, hraje roli i délka a perspektiva 

spolupráce. Nově získaný nerentabilní zákazník může být pro firmu velkým přínosem 

v dalších obdobích, kdy může růst objem prodeje a docházet k poklesu nákladů na 

akvizice. Naopak nerentabilní zákazník, který je ztrátový po dlouhou dobu vyžaduje již 

zamyšlení pro budoucí jednání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 1: Analýza ziskovosti zákazníků 9 

                                                 
8 MATULA, 2006. 
9 FIBÍROVÁ a  ŠOLJAKOVÁ, 2005. 
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Uvedený obrázek  rozděluje zákazníky do čtyř skupin. Na vertikální ose se 

sleduje marže z prodeje určitému zákazníkovi, kterou lze kvantifikovat jako rozdíl 

mezi výnosy z prodeje určitému zákazníkovi a náklady výroby na základní, resp. 

standardní verzi výkonu. Tato marže je závislá na cenách, které zákazník akceptuje, a 

dále na objemu a sortimentu výkonů, které odebírá. Na horizontální ose se měří 

náklady, které vznikají v souvislosti s požadavky jednotlivých zákazníků. Tyto 

náklady zahrnují náklady spojené s dodávkou, náklady na přizpůsobení výkonu 

požadavkům zákazníka, dopravu, instalaci, zaškolení, dlouhé záruční lhůty, silnou 

reklamu, prezentaci, dále by měly zohlednit rozdílné platební podmínky a platební 

morálku apod. Kvantifikace marže i nákladů je poměrně složitá a lze ji jen obtížně 

zobecnit; vždy bude závislá na konkrétních podmínkách a rozhodovací úloze. Cílem 

této analýzy je především oddělit „běžné náklady“ a náklady, které vznikají 

v souvislosti s konkrétním zákazníkem, a následně posoudit, zda všechny tyto náklady 

jsou kompenzovány“ ve výnosech z prodeje dosažených s daným zákazníkem. 

U zákazníků, kteří se pohybují na diagonále, je celá marže odčerpána náklady na 

prodej. Zákazníci nad diagonálou jsou ziskoví, zde je marže vyšší než náklady na 

prodej, naopak zákazníci pod diagonálou jsou ztrátoví, neboť náklady na prodej jsou 

vyšší než získaná marže.  

Z obrázku vyplývá, že pro podnik jsou nejvýhodnější ti zákazníci, kteří se 

nacházejí v levém horním kvadrantu, u kterých dosahuje podnik vždy pozitivní 

výsledek, protože u nich dosahuje vysoké marže a vynakládá nízké náklady na prodej. 

Tito zákazníci vyžadují obzvláště velkou pozornost. Podnik se musí snažit udržet si tyto 

zákazníky, protože přinášejí zisk a zároveň je velká pravděpodobnost, že se je 

konkurence bude snažit získat. 

V levém dolním a pravém horním kvadrantu může podnik dosahovat zisku, 

pokud marže bude vyšší než všechny náklady na prodej u daného zákazníka. 

Zajímavá skupina zákazníků je v pravém dolním rohu: nízké marže a vysoké 

náklady na prodej. Firmy mohou využít analýzu činností, modifikovat vztahy s těmito 

zákazníky a snažit se je posunout směrem „vpravo nahoru“ a snížit jejich ztrátovost. 

Například analýza jednotlivých činností a jejich nákladů může odhalit, že určité činnosti 

jsou nákladné a přitom pro zákazníka na příliš efektivní. Analýza může ukázat důvod, 

proč jsou tyto náklady vysoké: nepředvídatelné dodávky, nepravidelnosti, 
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nestandardní výrobky, nestandardní logistika, vysoké požadavky na technický a 

prodejní personál. Podnik pak může komunikací se zákazníkem změnit spolupráci na 

méně nákladný způsob nebo může tímto způsobem obhájit i vyšší cenu. Rozhodování o 

tom, co se ztrátovými zákazníky, je velmi obtížné, je třeba zvažovat celou řadu faktorů 

a orientovat se zejména na budoucí perspektivu zákazníka. 

Vedle zjišťování nákladů a výnosů ve vztahu k výkonům, útvarům a aktivitám 

existuje další požadavek – sledovat údaje za jednotlivé zákazníky nebo skupiny 

zákazníků. Zákazník představuje další rozměr, který se stává předmětem zájmu 

manažerského účetnictví. 

Při alokaci nákladů mezi jednotlivé zákazníky je vhodné využít metodu 

přiřazování nákladů zákazníkům podle dílčích aktivit a hledat vhodné vztahové veličiny 

(např. počet vyřízených objednávek, čas strávený jednáním se zákazníky, sortiment 

odebíraných výrobků). Podrobné analýzy nákladů ve vztahu k zákazníkům ukazují, že 

překvapivě nejmenší zisk je dosahován zákazníků s největším objemem prodeje. 

Příčinou je nadproporcionální charakter prodejních nákladů. S rostoucími objemem 

prodeje dochází ke značnému zvýšení požadavků zákazníka na podmínky prodeje – 

slevy, platební podmínky, kratší dodací lhůty, individuální parametry výrobků, služby 

spojené s prodejem atd., které často pohltí většinu marže získané z prodeje.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 FIBÍROVÁ a  ŠOLJAKOVÁ, 2005. 
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2.4 Možná východiska z problémových situací 

 

„ Začněme plánovat na základě toho, co potřebujeme udělat, ne na základě 

toho, co a jak jsme doposud dělali.“ 11 

 

2.4.1 Elegantní ukončení vztahu 

Každá firma myslí často na to, že vztah a obchodním partnerem jednou skončí, a 

pokud na to dojde, měla by jej společnost ukončit velmi elegantně. Je to důležité 

z mnoha důvodů. všichni zákazníci jsou do jisté míry zdroji referencí a často i ukončený 

vztah může mít význam pro budoucnost. cílem společnosti by měl být elegantní konec, 

bez ohledu na to, z čí iniciativy k němu dochází. 

Elegantní ukončení vztahu vyžaduje poctivé vyhodnocení všech důvodů jeho 

skončení a zvládnutí setkání a všech ostatních činností, které s ukončením souvisí. 

Vztah by neměl končit nedobrými pocity pro kteroukoli stranu. Není však zcela 

vyloučeno, že se to vždy podaří. Je ale dobré nechat dvířka pootevřená. Pak bude pro 

zákazníka snadnější změnit názor, pokud bude mít s další společností špatnou 

zkušenost. 

Končí-li vztah, končí i výměna činností. Nicméně i po ukončení této výměny 

informace a emoce zůstávají. A ztrácejí se pomalu. Pokud jsou negativní, pak lze vztahu 

přiřadit výraznou negativní hodnotu. Končící nebo ukončený vztah by neměl fungovat 

jako negativní reference! 12 

 

2.4.2 Factoring: alternativa k provozním úvěrům 

„Facotring je finanční produkt, který představuje určitou alternativu k úvěru. 

Z bankovních produktů mu je asi nejblíže revolvingový úvěr určený k financování 

pohledávek a současné zajištění jejich zástavou. 

Hlavní motiv k využití factoringu je tedy obdobný jako v případě úvěrového 

financování – potřeba zapojit do podnikání cizí zdroje, například právě 

                                                 
11 BURNETT, 2005. 
12 STORBACKA a LEHTINEN, 2002. 



 16

k profinancování odkladu splatnosti. Výhodou factoringu je přidaná hodnota, kterou 

tento nástroj uživateli přináší. Factoringová společnost totiž poskytuje svým klientům 

celý komplex služeb v oblasti správy pohledávek a v případě tzv. bezregresního 

factoringu také přebírá riziko případného neplacení. Navíc díky tomu,  že sleduje vývoj 

pohledávek a jejich inkasa prakticky denně, dokáže vytvořit pro klienta z daného 

objemu pohledávek v porovnání s bankou vyšší zdroj, neboť na ně poskytuje zálohy po 

splatnosti.“ 13 

 

2.4.3 Obchodní úvěrová politika 

Hlavním cílem obchodní úvěrové politiky firmy je volba mezi činnostmi 

směřujícími ke zvyšování tržeb a tím i pohledávek a činnostmi směřujícími k zvyšování 

finančních prostředků. Všechny parametry úvěrové politiky mají především charakter 

kontroly, poněvadž popisují možný charakter změn stavu pohledávek z hlediska 

bezpečného splnění cílů, které si firma stanovila. Konkrétní podoba úvěrové politiky 

bezprostředně závisí na tom, čemu vedení firmy dává přednost, na ochotě a schopnosti 

managementu nést riziko svázané se zvyšováním zisku.14 

 

Konstrukce úvěrové politiky musí zahrnout tři zásady: 

1. Je nutné, aby základním cílem nebyla minimalizace pohledávek polhůtních a 

nedobytných, ale maximalizace prodeje. Výběr mezi těmito dvěma protipóly 

záleží hlavně na míře zisku z tržeb.  Jestliže je vysoká míra zisku v tržbách, 

může si firma dovolit provádět úvěrovou politiku v závislosti od stupně 

úvěrového rizika, charakteru daného trhu a také jednotlivého zákazníka. Jestliže 

je míra zisku malá, je důležité nedopustit vysoký podíl polhůtních a 

nedobytných pohledávek. 

2. Realizace úvěrové politiky spočívá na zformování jasných zásad a zároveň na 

přísném dodržování těchto zásad. 

3. Při formulaci úvěrové politiky je třeba brát v úvahu strategické cíle firmy. 15 

 

                                                 
13 MORÁVEK, 2006. 
14 VOZŇÁKOVÁ, 2004. 
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Jestliže úvěrová politika tvoří koncepční rámec pro řízení pohledávek, pak musí 

vymezit podmínky, za kterých bude obchodní úvěr poskytován, stanovit minimální 

požadavky na úvěruschopnost z hlediska úvěrového rizika i přístupu k inkasu 

pohledávek. 16 

 

Při řízení úvěrové obchodní politiky jde především o rozhodování o tzv.: 

1. úvěrových podmínkách (délka splatnos., platební a zajišťovací instrumenty), 

2. úvěrových normativech (kombinace splatnosti, platebních a zajišťovacích 

instrumentů, popř. pobídkových nástrojů), 

3. inkasní politice (evidence a zabezpečení inkasa). 15 

 

Výhodným nástrojem pro realizaci tohoto požadavku je stanovení tzv. 

rizikových či bonitních skupin odběratelů. Úvěrové podmínky a normativy jsou pak 

definovány pro jednotlivé skupiny či podskupiny. 16 

 

2.4.3.1 Analýza příčin 

V tomto kroku by měla být analyzovány skutečné příčiny problému v procesu 

pohledávek a měla by být stanovena závažnost těchto příčin. Mohou být specifikovány: 

 

a) společné rysy odběratelů, kteří neplatí, 

b) problémy ve společnosti v toku informací, 

c) špatná organizace úseků zabývající se řízením pohledávek, 

d) nedostatečná informovanost pracovníků, 

e) nekompetentnost zodpovědných pracovníků, 

f) špatná komunikace (spolupráce) jak jednotlivých pracovníků, tak jejich 

nadřízených v rámci současné organizace firmy, 

g) nevyužívání všech dostupných instrumentů (zajišťovacích, právních, 

finančních atd.),  

h) špatná analýza odběratelů (hodnocení jejich bonity – např. jen podle 

dosavadního placení).16 
                                                 
15 VOZŇÁKOVÁ, 2004. 
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Je-li třeba, může být proveden další sběr dat potřebných k analýzám. Při této 

analýze můžeme využít histogramů, Paretovy analýzy, Ischikawův diagram, diagram 

vztahů, dotazníků o odběratelích, popř. o konkurenci, brainstromingu, metody párového 

porovnávání apod. 16 

 

2.4.4 Hodnocení bonity odběratelů 

V tomto kroku musí být proveden návrh a koncepce vhodných řešení, dále 

testování a hodnocení návrhů a nakonec výběr optimálního řešení. Výstupem by měl být 

návrh dokumentace způsobu řízení pohledávek v rámci celého procesu: 

 

 konkrétní návrh rozdělení odběratelů podle přínosu pro firmu do bonitních 

skupin se stanovením způsobu, jak budou hodnoceni. Hlediska podle kterých 

se budou hodnotit odběratelé, mohou být např.: podle objemu tržeb, platební 

disciplíny, stability, konkurence, cenových relací, ziskovosti odběratelů. Nutné 

je také uvést způsoby, metody a techniky, jak tuto analýzu budeme u 

jednotlivých skupin provádět, včetně stanovení vah pro jednotlivá hlediska a 

způsobu, jak tuto váhu určit. 

 jakým způsobem, do jaké úrovně podrobnosti vzhledem k vytvořeným 

skupinám budeme sledovat informace o odběratelích, odkud je budeme čerpat, 

včetně stanovení nákladů na jejich pořízení, 

 jaké budou u jednotlivých skupin odběratelů poskytovány limity 

odběratelského úvěru včetně stanovení platebních podmínek, 

 jakých budeme u jednotlivých skupin používat zajišťovacích nástrojů (včetně 

obecných smluv) se stanovením nákladů u jednotlivých nástrojů, 

 jak budeme u jednotlivých skupin postupovat v případě vzniku nezaplacené 

pohledávky,  

 promítnutí do informačního systému, 

 jaké stanovíme motivační nástroje pro jednotlivé pracovníky, 

 bude-li třeba, jak upravíme organizaci firmy a tok financí, 

                                                 
16 VOZŇÁKOVÁ, 2004. 
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 jak přiřadíme odpovědnosti za řízení pohledávek podle jednotlivých úseků i za 

celý proces včetně způsobu komunikace, 

 jakým způsobem se bude provádět monitoring odběratelů, 

 návrh na doplnění vzdělání zodpovědných pracovníků.17 

 

2.4.5 Pojištění pohledávek 

„Pojištění pohledávek v době ekonomické stability nabírá na významu pro 

rizikové řízení firmy. Sdružuje se objem vzniklých škod, na druhé straně pojišťovna 

působí v roli indikátora změny rizikového odběratele. Nezávislý monitoring rizika, kdy 

pojišťovny pracují s databázemi o vzájemných propojeních a neuhrazených 

pohledávkách, umožňuje v předstihu identifikovat hrozící zhoršení bonity odběratele. 

Nástroje monitoringu rizika a zábrany škod, které jsou součástí pojištění 

pohledávek, nelze ničím substituovat a jejich podcenění má ze střednědobého hlediska 

dopad na rizikové řízení firem. Role pojišťovny se v silné ekonomice posunuje 

z transferu rizika na konzultantskou službu.“18 

 

2.4.6 Prodejní podmínky 

Každý podnik se snaží prodat co nejvíce výrobků, získat co možná nejvíce 

kvalitních zákazníků a prostřednictvím toho maximalizovat svůj zisk a tržní podíl. 

Z tohoto důvodu se musí snažit vytvářet pro zákazníky co nejvýhodnější podmínky, aby 

byl lepší než konkurence.19 

 

 

 

 

 

                                                 
17 VOZŇÁKOVÁ, 2004. 
18 STRŽÍNKOVÁ, 2006. 
19 Kolektiv autorů, 1998. 
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Mezi tyto podmínky patří i podmínky prodejní. Podnik se může se zákazníkem 

dohodnout na jedné z těchto čtyř prodejních podmínek: 

 

• placení předem, 

• placení při dodávce, 

• poskytnutí obchodního úvěru, 

• kombinace předcházejících typů.21 

 

2.4.6.1 Placení předem 

Placení předem budou obvykle vyžadovat podniky, které vyrábí drahé zboží na 

zakázku, kde zákazník specifikuje vlastnosti výrobku od A do Z a podnik si na základě 

těchto požadavků stanoví vhodný výrobní program, neboli postup práce. Kdyby 

zákazník nezaplatil předem, bude podnik riskovat, že takto úzce specifikovaný a 

nákladný výrobek neprodá. 

Dalším důvodem pro placení předem mohou být vysoké náklady spojené 

s dodáním zboží nebo vysoce riskantní zákazník. Často se tohoto způsobu využívá 

v současné době např. při odchodech se zeměmi bývalého Sovětského Svazu.20 

 

2.4.6.2 Placení při dodávce 

Placní při dodávce je vhodné použít, jestliže budete dodávat velkému množství 

nepravidelných zákazníků. Bylo by asi zbytečné zkoumat bonitu každého zákazníka. 

Je málo pravděpodobné, že by objednávky těchto nepravidelných zákazníků mohly 

vydělat na případné výzkumy důvěryhodnosti, které jsou poměrně nákladné. Jestliže 

však budete mít určité významné stálé zákazníky a několik málo nepravidelných 

zákazníků, potom za určitých podmínek můžete riskovat poskytování obchodních úvěrů 

i těmto nepravidelným zákazníkům s možností, že se mohou připojit k Vaší stálé 

klientele. 

                                                 
20 Kolektiv autorů, 1998. 
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Klasickým příkladem jsou maloobchodní prodejny, kde je nemyslitelné, aby 

obchodník zjišťoval bonitu kupujícího. Naproti tomu pokud se jedná o stálé a 

pravidelné zákazníky, může i maloobchodník prodávat zboží na úvěr.21 

 

2.4.6.3 Obchodní úvěr 

Úroveň pohledávek je primárně určována objemem prodeje na úvěr a průměrnou 

dobou mezi dobou dodání a dobou zaplacení takové dodávky. Tyto průměrné období 

závisí částečně na ekonomických podmínkách (během recese nebo v době nadměrně 

vysokých úrokových sazeb bude samozřejmě platební morálka zákazníků horší) a 

částečně na ovlivnitelných faktorech – podmínkách obchodního úvěru. Mezi podmínky 

obchodního úvěru patří doba splatnosti a systém diskontů.21 

 

Pro potřeby této diplomové práce bude v praktické části použita modifikace 

metodiky dle Grünwalda 22. Jedná se o hodnocení finančního zdraví zákazníků 

podniku na základě výpočtu několika ukazatelů z oblasti finanční analýzy. Tyto 

ukazatele budou hodnoceny dle jejich samotné hodnoty ale také dle jejich vývoje 

v čase.   

 

Výhradním informačním zdrojem, pro zjištění finančního zdraví zákazníků, 

bude rozvaha a výkaz zisků a ztrát za hodnocené roky. Postup je formalizován do 

jednotlivých algoritmů a platí pro libovolný podnik. Stav finančního zdraví se zjišťuje 

pomocí bonitního modelu založeného na šesti základních (univerzálních) poměrových 

ukazatelích. Rozmezí přijatelných hodnot jednotlivých ukazatelů je stanoveno primárně 

podle žádoucích ekonomických vztahů, s přihlédnutím e empirickým poznatkům, 

získaným při finanční analýze podniků v České republice.  

Poměrem zjištěné hodnoty ukazatele ke krajní přijatelné hodnotě je určován 

počet bodů, přiznaných v bonitním modelu za příslušnou stránku finančního zdraví. 

Systém a konstrukce bodového ohodnocení umožňuje reagovat na jemné rozdíly ve 

                                                 
21 Kolektiv autorů, 1998. 
22 GRÜNWALD, 2001. 
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zjištěných hodnotách ukazatelů. Vývoj finančního zdraví je pak dán vztahem finančního 

zdraví v běžném roce k finančnímu zdraví v roce předcházejícím. 23 

 

Při samotném hodnocení finančního zdraví zákazníků budou použity následující 

vzorce: 

 

zisk po zdanění rentabilita vlastního kapitálu (ROE) =
vlastní kapitál  

* 100   [%] 

 

zisk před zdaněním a úroky rentabilita celkového kapitálu (ROI) =
celková aktiva 

* 100   [%]

 

krátkodobé pohledávky + finanční majetekprovozní pohotová likvidita (PPL) =
krátkodobé závazky 

 

pracovní kapitál krytí zásob pracovním kapitálem (KZPK) = zásoby 
 

zisk po zdanění + odpisy krytí dluhů peněžními toky (KDPT) =
dluhy (tj. cizí zdroje - rezervy) 

 

zisk před zdaněním a úrokyúrokové krytí (ÚK) =
nákladové úroky 

  [krát] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 GRÜNWALD, 2001. 
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3 ANALÝZA PROBLÉMU A NÁVRH PŘÍSTUPU K ŘEŠENÍ 

 

3.1 Návrh nového systému hodnocení bonity zákazníků 

Jak tedy vyřešit nepříznivou situaci řízení pohledávek ve společnosti? Jako 

hlavní nástroj je nutno zavést systém hodnocení bonity zákazníků, který by se využil 

pro řízení pohledávek. Na základě tohoto modelu by byli hodnoceni jak současní, tak 

budoucí zákazníci. Nový systém řízení pohledávek by měl být co nejjednodušší 

s minimálními náklady a maximálně srozumitelný. Z tohoto důvodu jsem se rozhodla 

pro model založený na bodovacím systému.  

Základním prvkem toho systému je hodnocení odběratelů na základě čtyř 

hledisek. Jsou to: 

 

 

 hodnocení ziskovosti zákazníků 

 hodnocení platební morálky  zákazníků 

 hodnocení vývoje tržeb zákazníků 

 hodnocení finančního zdraví zákazníků 

 

 

Výše uvedená kritéria, jsou seřazena dle důležitosti, kterou jsem jim přidělila. Po 

vyhodnocení jednotlivých ukazatelů se stanoví index bonity zákazníka.  

U jednotlivých kritérií bude stanovena kriteriální stupnice, která bude vypovídat 

o jednotlivých intervalech ziskovosti, doby splatnosti, objemu tržeb a finančního zdraví 

zákazníka. Jednotlivých kritériím a příslušným intervalů přidělí společnost váhy, dle 

toho, jak je pro ně dané kritérium důležité. Na základě přiřazených kritérií, zařadí 

daného odběratele do příslušné bonitní skupiny. Jednotlivé skupiny budou 

charakterizovat výše uvedené požadavky na hodnocení klientů. Takto si společnosti 

vytvoří 5 bonitních  skupin. Pro každou bonitní skupinu si stanoví určité podmínky, dle 

kterých bude se zákazníky jednat, tzn. jakou budou mít dobu splatnosti, dodací lhůtu, 

slevy, rabaty, bonusy atd. 
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3.1.1 Hodnocení bonity pro vybrané zákazníky 

Pro zhodnocení celkové bonity zákazníků si společnost vybrala jedny ze svých 

nejvýznamnějších odběratelů (z různých hledisek) se kterými však mají problémy, 

především co se týče jejich platební morálky. Jelikož je trh v České republice omezený, 

nechce společnost o tyto zákazníky přijít. Rozhodla se tedy pro zhodnocení jejich 

bonity. Na základě výsledků se pak rozhodne pro další postup. 

 

3.1.2 Hodnocení ziskovosti zákazníků  

Hodnocení ziskovosti zákazníků je nejvýznamnějším a nejdůležitějším  

kritériem, které je nutno vyhodnotit pro zvolené odběratele. Především z toho důvodu, 

že má největší vypovídací schopnost o tom, zda nám daný zákazník přináší zisk, či je 

pro nás naopak ztrátový. Právě díky tomu, že jeho vypovídací schopnost je vysoká, je 

více než nutné přizpůsobit tomuto aspektu činnosti uvnitř samotné společnosti.  

Při zjišťování ziskovosti nejde pouze o snadné výpočty jako u finančních 

ukazatelů, jde o dlouhý a složitý proces zjišťování výše nákladů na jednotlivé 

odběratele. Je více než jasné, že společnost, v daném časovém úseku, nepracuje pouze 

na jedné zakázce. Aby byla firma životaschopná, musí pracovat na více projektech, 

které jí zajistí finanční prostředky pro další přežití. Tím se dostávám k tomu, že 

náklady, které vznikají již při zadání zakázky, až do výrobního procesu a samotné 

expedice jsou velmi často provázány s náklady na jiné zakázky. 

Pro hodnocení ziskovosti zákazníků společnosti bych doporučovala zavést 

metodu ABC. V dalším textu bude metoda rozvedena a popsán způsob zavedení.  

 

Activity Based Costing (ABC) je systém dávající výstižné informace o 

nákladech na jednotlivé produkty, služby, zákazníky, regiony, distribuční kanály, apod. 

Je to nástroj pro ABM. Activity Based Management (ABM) využívá ABC informace 

pro dosažení cílů organizace, např. s méně zdroji, tedy při menších celkových nákladech 

dosáhnout stejných výsledků. Je však určitý rozdíl mezi filozofií ABC a tradičním 

modelem – principem ABC. Klíčovým odlišením filozofie ABC je návrat zpět ke 

vztahům příčina – následek. ABC opouští předpoklad tradičního modelu, že příčinou 

vzniku a velikosti nákladů je pouze objem (např. hodiny nebo koruny přímé práce, 
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strojohodiny, hodnota materiálu). Navíc přidává do modelu další podstatný prvek – 

mezi náklady (zdroje) a nákladové objekty (např. produkty) vkládá činnosti (procesní 

pohled).  

Activity-based costing není úpravou ani vylepšením tradičního modelu práce 

s režijními náklady. Je to fundamentálně odlišný pohled na chování nákladů. Jsou-li  

popisy chování nákladů ve firmě zastaralé, neznamená to, že se náklady budou chovat 

jinak. Budou se chovat stejně, ať už ABC ve firmě existuje nebo ne.  Koncept ABC je 

nová optika, nový pohled, ne nový software, informační systém ABC k instalaci. 

Jak dobře dnes můžeme měřit důležité informace, jako jsou náklady? Jak dobře 

je společnost schopna je poznat a řídit je? Jakékoliv rozhodnutí, které společnost učiní, 

v sobě nese odpověď na otázku, jaký je rozdíl mezi přínosy a náklady – kladný nebo 

záporný? Ihned však vyvstává problém jak přínosy a náklady měřit. Dalo by se říct, že 

jde o to, podívat se na jedné straně na všechny možné přínosy, na druhé straně na 

všechny možné náklady a vše kvantifikovat v penězích. U přínosů lze hovořit o 

přírůstku výnosů, což bývá obvykle trochu snadněji měřitelné než u nákladů. Ale 

protože se jedná o budoucnost, bývají obě měření velmi obtížná.  

Přírůstek výnosů, v případě, že se společnost rozhodne modernizovat stávající 

systém měření a hodnocení nákladů směrem k metodě ABC, by mohlo být např. 

zvýšení výnosů díky cílenému zaměření úsilí společnosti na ziskovější segmetny trhu. 

Anebo, což je v první fázi pravděpodobnější, zachování současných výnosů při snížení 

nákladů. Úspory nákladů lze dosáhnout přesnější identifikací příčin vzniku nákladů.  

Na druhé straně však dojde také ke zvýšení nákladů, které zapříčiní zavedení 

změny na systém ABC.  Také provozování nového systému by bylo patrně náročnější 

než u systému tradičního.  

Rozhodnutí o modernizaci systému měření a hodnocení nákladů tedy znamená 

vyčíslit v penězích náklady na zavedení, ve smyslu nákladů ušlé příležitosti (co nám 

přinese, dáme-li tyto peníze jinam). Znamená to také pokusit se kvantifikovat přínosy, 

tedy co přinese odstranění nedostatků tradičního modelu. 24 

  

 

                                                 
24 NEKVAPIL, 2003 
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Také vyčíslení přínosů ABC není zrovna jednoduchý. Odborníci, na tento 

manažerský přístup a firmy, se shodují na tom, že 25: 

 

 ABC je z 90 % organizační změnou a změnou chování manažerů a jen 

z 10 % je změnou „matematiky“ (G. Cokins), 

 ABC je koncept, který je třeba přijmout, ne systém, který je třeba 

instalovat, že vše, co je třeba, je změnit způsob, jakým manžeři uvažují 

(D. Hicks), 

 v dnešním náročném businessu nelze přežít s jedním nákladovým 

systémem na ocenění zásob, na vyčíslení nákladů na činnosti, produkty a 

zákazníky a ještě na ekonomickou zpětnou vazbu manažerům a dělníkům 

pro zlepšení výkonnosti (R. Kaplan, R. Cooper), 

 ABM umožňuje definovat realitu, vidět a uchopit své příležitosti, dobře 

porozumět vztahu nákladů činnsotí k jejich hodnotě, že obecně 

odpovídá na otázku, je-li náš žebřík, po kterém šplháme, opřen o tu 

správnou zeď (S. Covey), 

 nejde jen o to rozumět číslům, ale hlavně porozumět tomu, co je 

schováno za těmito čísly, jak se tvoří hodnota, kde jsou kořenové 

příčiny ztrát (S. Player, D. Keys).  

 

Z uvedených skutečností vyplývá, že hodnocení ziskovosti zákazníků není 

jednoduché implementovat. Musí se změnit organizační struktura a jednání manažerů 

společnosti. 25 

 

 

 

 

 

                                                 
25 NEKVAPIL, 2003. 
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3.1.3 Hodnocení platební morálky zákazníků 

Jako druhé hodnotící kritérium jsem zvolila platební morálku zákazníků.  

Právě s tímto má společnost největší problémy u svých odběratelů. V následující 

tabulce je analyzován stav pohledávek včetně doby prodlení s úhradou a celkovém 

objemu tržeb.  

 

PPooččeett  oobbjjeeddnnáávveekk    PPrrooddlleenníí  ppoo  ssppllaattnnoossttii  
((ddnnyy))  

cceellkkeemm  ppoo  ssppllaattnnoossttii  
SSppoolleeččnnoosstt  RRookk  

ppooččeett  KKčč  ppooččeett  KKčč  %%  
mmaaxx  mmiinn  ØØ  

2006 24 7 403 315 24 7 403 315 100% 37 9 21 

2005 - - - - - - - - Zákazník „D“ 

2004 - - - - - - - - 

2006 99 28 989 173 91 26 646 614 92% 60 3 22 

2005 87 26 929 564 66 20 429 324 76% 51 1 25 Zákazník „I“ 

2004 45 10 423 685 37 8 570 585 82% 61 1 15 

2006 16 5 983 768 12 4 487 826 75% 182 3 68 

2005 23 7 322 637 19 6 049 135 83% 146 10 57 Zákazník „M“ 

2004 18 5 920 060 18 5 920 060 100% 93 11 47 

 

Tabulka  1: Platební morálka hodnocených odběratelů 

 

3.1.4 Hodnocení vývoje tržeb zákazníků  

Předposledním kritériem, které je nutno zhodnotit je vývoj tržeb zákazníků. 

Hodnocení spočívá v tom, že se poměřují tržby od daných zákazníků na celkových 

tržbách společnosti.  

Níže uvedená tabulka uvádí přehled jednotlivých tržeb analyzovaných 

odběratelů včetně přehledu celkových tržeb společnosti. Výsledné hodnoty jsou 

vyjádřeny v procentních bodech a výstižně charakterizují postavení jednotlivých 

zákazníků co do objemu tržeb.  
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CCeellkkoovvéé  ttrržžbbyy    
SSppoolleeččnnoosstt  RRookk  

KKčč  %%  ∗∗  

2006 374 154 620 - 

2005 332 777 938 - Dodavatelská společnost 

2004 338 598 251 - 

2006 6 403 315 1,71% 

2005 - - Zákazník „D“ 

2004 - - 

2006 28 989 173 7,75% 

2005 26 929 564 8,09% Zákazník „I“ 

2004 10 423 685 3,08% 

2006 5 983 768 1,60% 

2005 7 322 637 2,20% Zákazník „M“ 

2004 5 920 060 1,75% 

 

Tabulka  2: Vývoj objemu tržeb hodnocených odběratelů 

 

3.1.5 Hodnocení finančního zdraví zákazníků 

Hodnocení finančního zdraví bude provedeno na základě modifikace metody 

dle Grünwalda 26, která spočívá ve výpočtu předem určených ukazatelů, které se 

vyhodnocují na základě vývoje oproti minulému období. Ukazatele jsou z oblasti 

rentability, likvidity a finanční stability: 
 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ Objem tržeb zákazníků za jednotlivé roky na celkových tržbách společnosti. 
26 GRÜNWALD, 2001. 
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zisk po zdanění rentabilita vlastního kapitálu (ROE) =
vlastní kapitál  

* 100   [%] 

 

zisk před zdaněním a úroky rentabilita celkového kapitálu (ROI) =
celková aktiva 

* 100   [%] 

 

krátkodobé pohledávky + finanční majetek provozní pohotová likvidita (PPL) =
krátkodobé závazky 

 

pracovní kapitál krytí zásob pracovním kapitálem (KZPK) =
zásoby 

 

zisk po zdanění + odpisy krytí dluhů peněžními toky (KDPT) =
dluhy (tj. cizí zdroje - rezervy) 

 

zisk před zdaněním a úroky úrokové krytí (ÚK) =
nákladové úroky 

  [krát] 

 

 

Výše uvedené ukazatele, bylo nutno vypočítat pro zvolené zákazníky. Jednotlivé 

roky, pro které byly ukazatele spočítány, se mírně liší, což je způsobeno dostupností, 

resp. nedostupností některých finančních výkazů zákazníků.  

Výsledné hodnoty se poté vyhodnotí procentními body oproti roku 

předcházejícímu. Body za jednotlivé roky se následně vynásobí hodnotami, které tvoří 

minimální požadovanou hranici ukazatelů. Tyto požadované hodnoty jsou uvedeny ve 

žlutých polích za zkratkou ukazatele. Součet hodnot, které poté získáme opět 

vyhodnotíme procentními body oproti roku předcházejícímu. Konečný index bonity 

zákazníka získáme jako průměrnou hodnotu za zjišťované roky. Příslušné hodnocení 

stanovíme dle pásma finančního zdraví společnosti.  
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  HHooddnnoocceenníí  BBooddyy  ZZaa  ppooddmmíínnkkyy,,  žžee  ……....  

AA  pevní zdraví 2,0 a více všechny poměrové ukazatele jsou alespoň 1,0 bodů 

BB  dobré zdraví 1,0 - 1,9 provozní pohotová likvidita a úrokové krytí jsou alespoň 1,0 bodů

CC  slabší zdraví 0,5 - 0,9 provozní pohotová likvidita je alespoň 1,0 bodů 

DD  churavění méně než 0,5 všechny poměrové ukazatele jsou alespoň 1,0 bodů 

 

Tabulka  3: Pásma finančního zdraví indexu bonity   

 

Níže uvedená tabulka uvádí hodnoty jednotlivých ukazatelů pro zvolené roky. 

Tyto hodnoty jsou výchozí pro výpočet indexu bonity vybraných odběratelů  

 

ZZáákkaazznnííkk  „„DD““  ZZáákkaazznnííkk  „„MM““  ZZáákkaazznnííkk  „„II““  
  

2004 2003 2002 2005 2004 2003 2002 2006 ∗ 2005 2004 2003 

ROE 8,823 3,627 5,238 -0,878 -0,096 1,653 0,866 -0,051 -0,046 -0,051 -0,037 

ROI 5,326 2,479 3,474 -18,928 -1,217 2,687 3,591 -1,013 -3,165 2,498 5,218 

PPL 0,406 0,320 0,331 0,984 1,077 1,035 1,847 0,077 0,054 0,071 0,085 

KZPK 0,119 0,031 0,054 0,302 -0,080 0,111 0,377 -9,677 -8,891 -11,710 -18,675 

KDPT 0,170 0,146 0,174 -0,210 0,068 0,105 0,101 -0,027 -0,003 0,004 0,041 

ÚK 8,794 4,051 6,159 -10,979 -0,564 1,200 1,068 -41,416 -0,653 0,215 0,464 

 

Tabulka  4: Ukazatele hodnocených odběratelů pro bonitní modely 

 

 

 

 

 

 

                                                 
∗ Obdobní leden až březen 2006. 
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3.1.5.1 Zákazník „D“ 

 

RRookkyy  Body za jednotlivé roky 
  

2004 2003 2002 2004 2003 2002 

Index 
bonity 
2004 

Index 
bonity 
2003 

Index 
bonity

ROE 15,0% 8,823% 3,627% 5,238% 0,59 0,24 0,35 2,43 0,69 1,56 

ROI 9,2% 5,326% 2,479% 3,474% 0,58 0,27 0,38 2,15 0,71 1,43 

PPL 1,2 0,406 0,320 0,331 0,34 0,27 0,28 1,27 0,97 1,12 

KZPK 0,7 0,119 0,031 0,054 0,17 0,04 0,08 3,88 0,57 2,22 

KDPT 0,3 0,170 0,146 0,174 0,57 0,49 0,58 1,17 0,84 1,00 

ÚK 2,5 8,794 4,051 6,159 3,52 1,62 2,46 2,17 0,66 1,41 

∑ - - - - 5,76 2,93 4,12 - - - 

Ø - - - - 0,96 0,49 0,69 2,18 0,74 1,46 

 

Tabulka  5: Bonitní model zákazníka „D“ 

 

Dle vyhodnocení indexu bonity, má společnost "dobré zdraví". Podmínkou 

tohoto hodnocení je však skutečnost, že provozní pohotová likvidita a úrokové krytí 

musí být alespoň ve výši 1. Z tabulky lze jasně vidět, že podmínku týkající se likvidity 

společnost nesplňuje.  

Lze však konstatovat, že ze všech zkoumaných zákazníků, je na tom 

zákazník „D“ nejlépe. Mimimálně v tom směru, že u žádného z ukazatelů nejsou 

výsledky v záporných hodnotách. Rentabilita vlastního kapitálu se v roce 2003 výrazně 

zhoršila, přičemž v následujícím roce, tj. v roce 2004, se rentabilita výrazně zvýšila. 

Obdobná situace nastala i v případě ukazatele rentability celkového kapitálu. Dle mého 

názoru však toto výrazné kolísání hodnot společnosti příliš neprospívá. 

 I přes tuto skutečnost výsledné hodnoty kolísají a zdraví společnosti „D“  lze 

označit jako "slabší zdraví". 
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3.1.5.2 Zákazník „M“ 

 

Roky Body za jednotlivé roky 
  

2005 2004 2003 2002 2005 2004 2003 2002 

Index 
bonity 
2005  

Index 
bonity 
2004 

Index 
bonity 
2003 

Index 
bonity

ROE 15,0% -0,878 -0,096 1,653% 0,866% - - 0,11 0,06 - - 1,91 1,91 

ROI 9,2% -18,928 -1,217 2,687% 3,591% - - 0,29 0,39 - - 0,75 0,75 

PPL 1,2 0,984 1,077 1,035 1,847 0,82 0,90 0,86 1,54 0,91 1,04 0,56 0,84 

KZPK 0,7 0,302 -0,080 0,111 0,377 0,43 - 0,16 0,54 - - 0,29 0,29 

KDPT 0,3 -0,210 0,068 0,105 0,101 - 0,23 0,35 0,34 - 0,65 1,03 0,84 

ÚK 2,5 -10,979 -0,564 1,200 1,068 - - 0,48 0,43 - - 1,12 1,12 

∑ - - - - - 1,25 1,12 1,85 2,84 - - - - 

Ø - -   - - 0,63 0,56 0,38 0,55 0,91 0,85 0,94 0,90 

 

Tabulka  6: Bonitní model zákazníka „M“ 

 

Dle vyhodnocení indexu bonity, má společnost "slabší zdraví". I v případě 

tohoto hodnocení je podmínkou, aby provozní pohotová likvidit byla ve výši jedné. To 

je sice ve třech ze čtyř let splněno, ale vidíme, že v letech 2005 a 2004 si společnost 

pohoršila ve všech ukazatelích. Tato skutečnost naznačuje jisté problémy, se kterými se 

společnost musí potýkat. Firma by tomuto faktu měla věnovat zvýšenou pozornost. A to 

ať už se jedná o samotného zákazníka nebo dodavatele, které tyto informace mohou být 

cenné při sjednávání dalších obchodů. 

Souhrnně lze označit výsledky všech ukazatelů za velmi nestálé a kolísavé. Jak 

jsem již výše uvedla, v letech 2004 a 2005 si společnost ještě pohoršila a dostala se až 

do záporných hodnot. Zdraví zákazníka „M“, bych tedy označila za "churavění". 
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3.1.5.3 Zákazník „I“ 

 

Roky Body za jednotlivé roky 
  

2006 ∗ 2005 2004 2003 2006 2005 2004 2003 

Index 
bonity 
2006*  

Index 
bonity 
2005 

Index 
bonity 
2004 

Index 
bonity

ROE 15,0% -0,051 -0,046 -0,051 -0,037 - - - - - - - - 

ROI 9,2% -1,013 -3,165 2,498% 5,218% - - 0,27 0,57 - - 0,48 0,48 

PPL 1,2 0,077 0,054 0,071 0,085 0,06 0,04 0,06 0,07 1,44 0,76 0,83 1,01 

KZPK 0,7 -9,677 -8,891 -11,710 -18,675 - - - - - - - - 

KDPT 0,3 -0,027 -0,003 0,004 0,041 - - 0,01 0,14 - - 0,10 0,10 

ÚK 2,5 -41,416 -0,653 0,215 0,464 - - 0,09 0,19 - - 0,46 0,46 

∑           0,06 0,04 0,16 0,39 - - - - 

Ø           0,06 0,04 0,11 0,24 1,44 0,76 0,47 0,89 

 

Tabulka  7: Bonitní model zákazníka „I“ 

 

Také u tohoto zákazníka vidíme, že na tom není zrovna nejlépe. Výsledky všech 

ukazatelů jsou na velmi špatné úrovni, kdy lze konstatovat, že jsou alarmující. Hodnoty 

pohotové provozní likvidity jsou sice ve všech letech kladné, ale velmi nízké. Je to také 

jediný ukazatel bez záporných hodnot. Výsledky ukazatelů rentability vlastního kapitálu 

a krytí dluhů peněžními toky dosahují záporné hodnoty každoročně. U ostatních 

ukazatelů se situace zhoršuje v letech 2005 a 2006 *. Tato skutečnost není zrovna 

uspokojivá. Společnost „I“ se nachází ve velmi kritické situaci. 

Přestože se indexem bonity může společnost zařadit do skupiny firem se 

"slabším zdravím", díky nevyhovujícím výsledkům provozní pohotové likvidity, 

musíme i tuto společnost zařadit do skupiny "churavění". 

 

 

 

 

                                                 
∗ Období leden až březen 2006. 
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3.2 Návrh nového systému motivace zákazníků 

V další fázi se jeví jako účelné navrhnout nový systém motivace zákazníků. 

Dle mého názoru je tato motivace mnohdy přínosná. V případě, že je takovýto systém 

zaveden a zákazníky využívám, přináší to oběma stranám jisté výhody. Pro 

poskytovatele (dodavatele) je to především platba před lhůtou splatnosti, nebo zvýšení 

odběrního objemu, pro zákazníka to je výhoda formou slevy ze splatné částky či snížení 

kupní ceny výrobku (služby). 

Přestože společnost již systém motivace zákazníků využívá, nejsou tyto formy 

zvýhodnění zákazníky téměř využívány. Proč je tedy systém neúčinný? Je nutno 

analyzovat, zda je málo motivující nebo zda zákazníci nechtějí, či snad, nejsou schopni, 

platit dříve či zvyšovat objemu nákupu. 

Nový systém motivace zákazníků bude obsahovat také „složky“, které jsou 

v současném systému zahrnuty. Jedná se o skonto, slevy a motivační objemy nákupů. 

Jako první bych navrhovala změnit dosavadní výši poskytnutého skonta 

v závislosti na době úhrady. V současné době je poskytováno skonto následujících 

hodnot: 

 do 30 dnů............................3,5 – 4,5 % 

 do 60 dnů.....................................2,5 % 

 do 90 dnů........................................2 % 

 

Skonto není však poskytováno všem zákazníkům. Výše skonta z uvedených 

intervalů je závislé na zkušenostech se zákazníkem a je určována individuálně.  

Jelikož není skonto ze strany zákazníků, až na jednu výjimku využíváno, lze 

předpokládat, že výše slevy není pro odběratele motivující. Z toho důvodu bude nová 

stupnice výše skonta stanovena s vyššími hodnotami, a to následovně: 

 

 

 do 30 dnů............................4,5 – 5,5 % 

 do 60 dnů............................3,5 – 4,4 % 

 do 90 dnů............................2,5 – 3,4 % 
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Po určité době, kdy bude odzkoušeno, jak zákazníci na skonto reagují, by mohlo 

dojít k případné úpravě počtu dní či procentních bodů. Jednotlivé hodnoty by se měly 

odvíjet od zkušeností se zákazníkem a od výše zisku každého druhu výrobku, zboží či 

služby. Je však nutné zohlednit skutečnost, že vzájemný obchod musí být i po 

poskytnutí skonta pro dodavatele výhodný.  

Množstevní slevy, které společnost také využívá, jsou také buď nízké, nebo si 

zákazníci nechtějí či nemůžou dovolit zvyšovat množství nakoupeného zboží. Je proto 

třeba zjistit, z jakého důvodu nejsou zákazníky využívány, a to především u větších 

zákazníků, kde se nabízí možnost zvýšení nákupů. Dle zjištěných skutečností je nutné 

stanovit nové a individuální množstevní slevy, které budou pro zákazníky motivujícím 

prvkem.  

Posledním z aplikovaných motivací jsou bonusy. Ty se váží na celkové 

množství odběru za kalendářní rok. V případě, že společnost nesplní či sníží své nákupy 

oproti roku předcházejícímu, je mu bonus snížen či úplně odebrán. V tomto případě 

bych se zaměřila na mírné zvýšení bonusu včetně toho, že by nemusel být odebrán, 

v případě, že zákazník nesplní podmínky nákupů.  

V dnešním světě, kde je velmi důležitý zisk a snižování nákladů. Tyto dvě 

hlediska jsou však často protichůdná. I přes to je patrné, že „motivace“ poskytnuty 

zákazníkům v jiné než peněžní formě nejsou příliš účinná. Je více než nezbytné 

zaměřit se na zdokonalování těchto nástrojů ke spokojenosti obou obchodních partnerů. 

 

3.3 Model hodnocení bonity zákazníků 

Při vytváření modelu hodnocení bonity zákazníků jsem vycházela z výše 

uvedených čtyř hodnotících kritérií, která jsou hlavními „stavebními kameny“ celého 

modelu. V tabulce č. 8 jsou uvedena kritéria včetně intervalů hodnot a jejich bodového 

ohodnocení. 

 Každý zákazní je hodnocen dle vybraných ukazatelů (kritérií). Výsledné 

hodnoty se zařadí do příslušných intervalů, kterým je přidělen určitý počet bodů. Ty se 

následně násobí vahou daného hodnotícího kritéria. Bonitní skupina, do které zákazník 

patří, se poté určí sumou dosažených bodů za všechna kritéria (viz. tabulka č. 9). 
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Tabulka  8: Model hodnocení bonity zákazníků 
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Model hodnocení bonity zákazníků zahrnuje také ukazatel „ziskovosti“, přestože 

jej nejsme v současné době schopni určit. Z toho důvodu jej ve výpočtech a následném 

určení bonitní skupiny nebudu zahrnovat. 

 Ziskovost se odvíjí od mnoha faktorů. V tabulce č. 8 uvádím ziskovost 

v procentních bodech, dle předpokladu, jak mohou být výrobky či zboží ziskové 

v daném oboru podnikání. V celkovém bodovém hodnocení jsou tyto hodnoty, 

násobené vahou, zahrnuty.  

Při hodnocení „platební morálky“, jsem brala v potaz maximální hodnoty 

prodlení úhrady závazku. Tento ukazatel se jeví jako velmi důležitý, proto sem volila 

zmíněnou maximální hodnotu. Dle mého názoru má sice průměrná hodnota prodlení 

také vypovídací schopnost, ale maximální hodnota je počet dnů prodlení, kterých 

zákazník skutečně dosáhl a je zde jistá možnost recese.  Opačná situace nastala při 

hodnocení „objemu tržeb“. V tomto případě jsem hodnotila minimální hodnotu, neboť 

i tato situace se může opakovat.  V opačném případě, by se mohlo stát, že bychom 

zákazníka přecenili. Je také lépe počítat s extrémními hodnotami, aby v případě výkyvu 

hodnoty byla společnost připravena na tuto situaci. Poslední kritérium „finanční 

zdraví“ lze analyzovat jednoduše. Výsledná hodnota modelu dle Grünwalda je jediné 

číslo, proto snadno zařaditelné do možných intervalů. 

Následující tabulka slouží pro určení bonitní skupiny zákazníka a obsahuje popis 

chování společnosti vůči odběratelům v jednotlivých skupinách. Bodové intervaly 

slouží pro snadné určení skupiny a „charakteristika“ zjednodušeně skupiny hodnotí. 

„Jednání vůči zákazníkovi“ jsou příklady toho, jak by měla společnost postupovat 

vůči zákazníkovi v té které bonitní skupině. Návrhy jsou nejsou nijak závazné, 

doporučovala bych je ale brát na zřetel při jednání s odběratelem.  Společnost se tedy 

doporučení nemusí striktně držet, je však dobré respektovat je, při sjednávání 

individuálních podmínek obchodování. Zkušenosti se zákazníkem a jejich vzájemný 

vztah je také aspekt, který působí na sjednané podmínky a chování obou obchodních 

partnerů. 
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BBoonniittnníí  
sskkuuppiinnaa  BBooddyy  CChhaarraakktteerriissttiikkaa  JJeeddnnáánníí  vvůůččii  zzáákkaazznnííkkoovvii  

11..  49 - 40 významný     
zákazník 

- doba splatnosti až 90 dní                 
 - popř. dle dohody                                 
 - individuální podmínky                       
 - poskytnutí skonta do 30 dnů               
 - množstevní sleva 

22..  39 - 30 velmi dobrý       
zákazník 

- doba splatnosti od 60 do 90 dní       
 - poskytnutí skonta do 60 dní                
 - množstevní sleva 

33..  29 - 20 dobrý             
zákazník 

- doba splatnosti do 60 dní                 
 - poskytnutí skonta do 60 dní                
 - množstevní sleva 

44..  19 - 10 příležitostný 
zákazník 

- doba splatnosti do 30 dnů          
 - žádné zvláštní výhody (dle 
    uvážení společnosti) 

55..  9 - 0 nevýznamný 
zákazník 

- platba předem                            
 - prodej za hotové                           
 - doba splatnosti max. 30 dnů         

 

Tabulka  9: Bodové ohodnocení bonitních skupin 
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3.4 Opatření nutná k zavedení obou systémů 

Při zavádění systému hodnocení bonity zákazníků je potřeba učinit určitá 

opatření. Nový systém ABC, který by měl být ve společnosti zaveden, ovlivní činnost 

celé firmy. Celkové změny se dotknou především zaměstnanců, změn v organizační 

struktuře společnosti s požadavků na informační systém.  

Doporučila bych, aby společnosti zvážila zavedení systému ABC a tudíž 

hodnocení ziskovosti zákazníků. Ukazuje se, že zdánlivě ziskoví zákazníci ziskovými 

vůbec nejsou. V případě, že by tento systém měla zavedený některá ze zahraničních 

filiálek, či mateřská společnost (centrála), bylo by výhodné převzít model od nich. 

Jestliže však systém ABC zavedený nemají, mělo by tento systém zavádět do 

společnosti poradenská firma. Zavedení tohoto systému plně souvisí s automatizací 

řízení nákladů ve společnosti. 

Další z nutných opatření je zavedení software, který by podporoval zavádění 

systém ABC. Velmi důležitý krok je zpracování vnitřní organizační směrnice, která 

bude upravovat systém zpracování a hodnocení hodnotících kritérií. Také je nutné 

vyhodnotit, zda má společnost pracovníka, který by byl kompetentní a schopen 

organizační směrnici vytvořit. Nezbytné bude zavedení opatření, které by umožnilo 

sledovat a kontrolovat dodržování směrnice týkající se systému ABC.  

Jako další krok, bych společnosti doporučila, do doby než by byl případný 

systém ABC zavede, soustředit se za zbývající tři hodnotící kritéria - a to na platební 

morálku, objem tržeb a finanční zdraví zákazníků. 
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4 NÁVRHY NA OPATŘENÍ A ZHODNOCENÍ OČEKÁVANÝCH 

PŘÍNOSŮ 

 

V této části budou popsány návrhy na opatření, která jsou nutná pro zavedení 

systému hodnocení bonity zákazníků. Bude zde také určena bonita zvolených 

odběratelů včetně návrhu na další postupy vůči nim. Kapitola obsahuje také 

zhodnocení přínosů, které se očekávají po zavedení systému a opatření. 

 

4.1 Organizační opatření 

Jak již bylo uvedeno dříve, jedním z hodnotících kritérií je hodnocení ziskovosti 

zákazníků. Toto kritérium je také nejsložitější a nejhůře zjistitelné (měřitelné). Pro 

možnost analýzy daného kritéria je nutné zavést systém ABC. Společnosti bych 

doporučovala tento systém zavést. 

V současné době, tedy za daného stavu, by se organizační struktury společnosti 

neměly dotknout téměř žádná opatření či změny, v souvislosti se zavedením modelu 

hodnocení bonity zákazníků. Po zavedení systému procesního řízení nákladů, by měla 

společnost zvážit změnu organizační struktury, která by se danému systému 

přizpůsobila. To znamená, že by společnost měla přizpůsobit svou organizační 

strukturu struktuře procesní.  

 

4.2 Požadavky na informační systém 

Při navrhování bonitního systému jsem se snažila zvolit variantu, která by byla 

jednoduchá, ale přesto účinná s vysokou vypovídací schopností.. Přestože se zvolený 

systém skládá ze čtyř kroků (výpočtů) není nikterak složitý. Při jeho implementaci do 

informačního systému společnosti postačí pouze jistá forma automatizace, která umožní 

rychlé a snadné zhodnocení zákazníka. 

Navrhovaný systém se vyznačuje jednoduchou strukturou. Z toho důvodu 

nebude nutný žádný složitý a nákladný zásad do stávajícího informačního systému 

společnosti. Jak jsem již výše uvedla, hodnocení bonity bude provádět obchodní 

oddělení spolu s finančním oddělením. Pro účely hodnocení bonity zákazníků bude 
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zapotřebí jednoduchý systém provedený v tabulkovém editoru Microsoft Excel, 

případně bude zapotřebí vytvořit jednoduchou databázi, ve které budou zaevidováni 

všichni zákazníci a informace, které se jich týkají.. Tento systém by měl být k dispozici 

oběma oddělením pro lepší komunikaci a sdílení potřebných dat.  

Bylo by také účelné sbírat data o zákaznících nejen z referencí, ale také 

z obchodního rejstříku. Zde jsou k dispozici výkazy společností, které slouží jako 

podklady pro zjištění a vyhodnocení jejich finanční situace. 

 Při případném zavádění metody ABC pak bude nutná jistá změna informačního 

systému, která však bude vyžadovat odborný dohled. Je tak pravděpodobné, že se u této 

úpravy budou náklady vyšší. 

 

4.3 Požadavky na pracovníky 

Zavedení požadovaného systému nevyžaduje nijak náročné přeškolení či 

zvláštní požadavky po zaměstnance. Při realizace jednotlivých kroků bude však 

potřebná jistá forma zaškolení do dané problematiky. Efektivní by bylo, kdyby dané 

činnosti mohl vykonávat ekonomicky vzdělaný pracovník. Při zhodnocování finanční 

situace odběratele budou výhodou určité znalosti z této oblasti.  

Jako účelné se tedy jeví zorganizovat školení, kde by obchodníci získali přesné 

informace, která data budou muset získávat oni, a která data budou muset dodat 

pracovníci finančního oddělení. Dále by bylo definováno, jaká opatření se mají za 

jakých okolností navrhnout a aplikovat. I v tomto případě je nutností zpracování 

organizační směrnice včetně přesné metodiky.  

Pro efektivní jednání, bych zachovala stávající systém výkonu kontrolní 

činnosti, tj. příprava a zpracování podkladů pro hodnocení bonity zákazníků. Současní 

obchodníci mají již jisté zkušenosti se svěřenými zákazníky. Každý obchodník dobře 

zná „svého“ klienta a proto získané zkušenosti mohou být využity při zavedení systému 

hodnocení bonity zákazníků. Nadále bych tedy ponechala na pracovnících z finančního 

oddělení, především na účetní, aby připravili potřebné informace a podklady 

z finančního hlediska, který by poté předala jednotlivých obchodníkům. Také samotní 

obchodníci by  připravovali data, která budou sloužit pro hodnocení bonity. Po 

shromáždění všech dat, nutných pro analýzu, by pracovníci obchodního oddělení 
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zpracovávali a analyzovali získaná data. Výsledné hodnoty by předali finančnímu 

oddělení, kde bude nutno učinit příslušná opatření, např. nastavení účetního software či 

upomínacího systému a určení výše případných penále z prodlení.  

 

4.4 Přínosy a náklady řešení 

Úspěšné zavedení systému hodnocení bonity zákazníků si bezesporu vyžádá 

určité náklady. Troufám si však odhadovat, že tyto náklady budou pouze v omezené 

výši či dokonce minimální. Tuto situaci předpokládám  před zavedením systému ABC. 

V průběhu jeho zavádění však vzniknou dodatečné náklady, které mohou plánovanou 

výši překročit. V takovém případě si dovoluji tvrdit, že investované finanční prostředky 

budou mít vysokou návratnost. Je mnoho faktorů, které ovlivní návratnost, je však 

nutno chovat se v souladu s tímto systémem a naučit se jej plně využívat.  

Přínosy, tedy zlepšení současného stavu, je to,  proč se vlastně společnost chce 

zabývat problémem s odběrateli. Hlavní přínos metody hodnocení bonity odběratelů by 

se měl projevit především zlepšením vztahů se odběrateli a možnými dřívějšími inkasy 

pohledávek od zákazníků a zlepšením jejich platební morálky.  Efekt této metody 

spočívá hlavně v tom, že si společnost rozdělní své zákazníky do bonitních skupin. Díky 

tomuto dělení pak společnost dokáže, alespoň částečně, předvídat, jak se bude zákazník 

chovat. Tomu pak může přizpůsobit další své obchodní a ostatní aktivity a nebude 

muset čelit nečekaným problémům s prodlenými platbami. Další z přínosů systému 

ABC je to, že společnost předejde značným škodám, které by mohly vzniknout při 

prodeji zákazníkům, kteří se blíží bankrotu.  

 

4.5 Zhodnocení bonity vybraných zákazníků  

Tato kapitola je věnována samotnému určení bonity zvolených zákazníků. 

Jednotlivá kritéria již byla, ve výše uvedených kapitolách, zhodnocena, je tudíž na řadě 

celkové vyhodnocení a nastínění dalšího postupu v jednání se zákazníky. Jak již bylo 

také zmíněno,  v případě platební morálky jsem hodnotila maximální dobu prodlení 

s úhradou závazku, u objemu tržeb jsem počítala s minimální hodnotou  a u finanční 

situace je výsledkem pouze jedno číslo, který bylo při hodnocení použito. 
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Zákazník „D“ 

Společnost „D“ řadíme dle výsledné sumy bodů, do 4. bonitní skupiny. 

S výsledkem 16ti bodů, je na pomyslném prvním místě z hodnocených zákazníků. 

V následujícím stručném přehledu jsou vypsány hodnoty jednotlivých kritérií, které 

byly použity při hodnocení.  

 

                                               Hodnoty                          Body 

platební morálka 37 dní                              12 

objem tržeb 1,71 % 2 

finanční situace 1,46 2     

součet                                                                              16     

 

Skutečnost, že společnost „D“ patří do 4. skupiny, naznačuje jak by se mělo 

v jejím případě postupovat. V tabulce č. 9 jsou uvedeny možnosti, jaké podmínky by si 

měla dodavatelská společnost klást, při sjednávání zakázky. Postup není nijak závazný a 

proto se přikláním k tomu, aby byl kladen velký důraz na finanční zdraví zákazníka.  

Samozřejmostí by tedy měla být doba splatnosti do 30 dnů. Ve výjimečných 

případech lze poskytnout delší dobu splatnosti, nemělo by se to však stát pravidlem. 

Volba časového horizontu je plně v kompetenci společnosti, je však nutno zvážit a 

zhodnotit dosavadní platební morálku odběratele. Společnost „D“ má z tohoto hlediska 

zatím „nejlepší“ výsledky z hodnocených zákazníků.  

V případě této skupiny bych také nedoporučovala poskytovat žádné zvláštní 

slevy či bonusy, neboť tyto úlevy, znamenají pro společnost jen další náklady a tím 

snížení již tak nejistého výnosu. V případě společnosti „D“ bych se soustředila pouze na 

předem zajištěné obchodní transakce a obchodní úvěr poskytovala pouze v nutných či 

nevyhnutelných případech. 
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Zákazník „I“ 

Společnost „I“ dosahuje, v konečném součtu 14ti bodů. Dle tabulky č. 9 ji 

zařadíme do 4. bonitní skupiny. Tím firma řadí na „druhé“ místo za společnost „D“. 

Opět uvádím hodnoty kritérií a výsledné bodové ohodnocení. 

 

                                               Hodnoty                           Body 

platební morálka 61 dní 9 

objem tržeb 3,72 % 4 

finanční situace 0,89 1     

součet                                                                               14   

 

Zákazník „I“ patří do 4. bonitní skupiny stejně jako společnost „D“. Lze tedy 

říci, že dodavatelská společnost může uplatnit stejné podmínky obchodních transakcí 

jako u předešlého zákazníka.  

Zvýhodněné nákupy formou skonta a jiných slev může sice zákazníka do jisté 

míry motivovat, na druhou stranu to však zvyšuje náklady a snižuje výnosy a následně 

také zisk. Je lepší zvolit obezřetnější strategii a případné výhody poskytnout až po 

dlouhodobější spolupráci a zkušenostech s odběratelem. Další problém je zda a na jak 

dlouhou dobu poskytnout obchodní úvěr. Dle mého názoru, by měl být úvěr poskytnut, 

maximálně na dobu 30ti dnů, přičemž nejvýhodnější by byly platby za hotové či platby 

předem. Toto opatření je důležité především z důvodu špatného finančního zdraví 

společnosti „I“. Je lépe předcházet situacím, kdy v budoucnu může dojít k platební 

neschopnosti zákazník. Zvážit každý krok je v tomto případě nezbytností. 
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Zákazník „M“ 

Společnost „M“ dopadla ze všech zákazníků nejhůře – dosáhla pouze 6ti bodů. 

Tento neuspokojující výsledek je hodnota ovlivněna mnoha faktory. Firmu tedy řadíme 

do 5. bonitní skupiny.  

 

                                               Hodnoty                           Body 

platební morálka 182 dnů 3 

objem tržeb 1,85 % 2 

finanční situace 0,9 1     

součet               6     

 

5. bonitní skupina je skupinou poslední, a tedy i skupinou, ve které jsou 

zákazníci s nejhoršími výsledky. Společnost „M“ vykazuje dlouhodobě špatné 

výsledky. Z toho se také bude odvíjet způsob, jakým se bude dodavatelská společnost 

k zákazníkovi chovat.  

Jednoznačně je nutná platba za hotové při předání zboží nebo platba předem, což 

se jeví jako výhodnější varianta. Je to však výhoda pouze pro dodavatele. Zákazníci tuto 

formu úhrady zpravidla pozitivně nevítají a je pochopitelné, že tuto strategii nemají  

příliš rádi. V žádném případně bych pak nedoporučovala poskytovat výrobky či zboží  

na obchodní úvěr. Je to velmi riskantní tah, zvážíme-li velice špatnou situaci odběratele. 

Co se týče slev a jiným motivačních programů, nejsou zákazníci z této skupiny, schopni  

nabízené výhody téměř využívat. Hlavním důvodem tak bývá, již zmíněná, špatná 

finanční situace a z toho vyplývající špatná  pozice zákazníka. Odběratelé v této skupině 

jsou pro dodavatele zpravidla ztrátoví a je potřeba se od takovýchto zákazníků oprostit.  
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5 ZÁVĚR  

 

Při zpracovávání této diplomové práce, jsem se dotkla tématu, které je velmi 

důležité pro životaschopnost podniku. Každá firma musí mít zákazníky, kteří přinášejí 

zisk a tím naplňují podstatu podnikání.  

V dnešní době vládne na všech trzích tvrdá konkurence a podniky si nemohou 

dovolit přijít o to nejcennější, o své zákazníky. Je však ale nutné zjistila, zda zákazník, 

se kterým firma spolupracuje jí také vydělává. Neboť zákazník, který nepřináší podniku 

zisk je pro společnost bezcenný a je potřeba ukončit s nimi spolupráci. Je běžné, že tito 

nejhorší zákazníci chtějí vždy „moc“ za „málo“ a pro společnost je nejtěžší se 

takovýchto zákazníků „zbavit“. 

Při hledání východiska ze současné situace jsem se snažila najít způsob či 

systém, který by firmu finančně příliš nezatížil ale přitom byl účinný a spolehlivý. 

Rozhodnutí padlo na systém hodnocení bonity zákazníků na základě čtyř hlavních 

hodnotících kritérií. Na základě těchto kritérií je zkoumán každý zvolený zákazník. 

Výsledné hodnoty ukazatelů se pak přiřazují k intervalům a jsou jim dány body dle 

příslušného intervalu. Takto získané body jsou násobeny vahou kritéria a výsledná suma 

bodů určí bonitní skupinu.  

Analyzovaní zákazníci se „umístili“ ve 4. a 5. bonitní skupině. Musím tedy 

konstatovat, že nejde o nijak uspokojivé výsledky. Tato skutečnost vypovídá o tom, že 

společnost má ve svém portfoliu zákazníků takové, které dotuje svým ziskem. Přestože 

nejsem v současné době schopna určit ziskovost zákazníků, je jasné, že odběratelé s tak 

špatnou platební morálkou a finanční situaci na zisku nepřidají. Spíše naopak. Je proto 

nezbytností se takových zákazníků zbavit a uvolnit tak místo novým obchodním 

partnerům.  

Společnosti Becker Acroma bych doporučila, aby se zaměřila na aktivní 

vyhledání nových zákazníků. Zákazníků, kteří by společnosti přinášeli tolik potřebný 

zisk. Také zavedení systému hodnocení bonity zákazníků bude bezesporu přínosem při 

řízení pohledávek ve společnosti. Současně se zaváděním tohoto sytému bych firmě 

doporučila implementaci systému (metody) ABC, který s bonitním systémem úzce 

souvisí. Tento proces ovšem vyžaduje větší časovou náročnost, proto by měla být 

společnost trpělivá a věřit, že se úspěch jistě dostaví. 
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Myslím, že cíle, který mi byly mou diplomovou prací zadány, jsem splnila. 

Doufám, že práce bude pro společnost přínosem a využije navrhovaný systém pro 

zlepšení stavu pohledávek. 
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