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Abstract 

 Príspevok sa zaoberá problematikou riadenia pohľadávok. Uvádza metodiku ako efektívne 

ovplyvňovať výšku zákazníkov a z aspektu ich bonity. Uvádza metodiku výpočtu bonity zákazníkov 

vo vzťahu k pohľadávkam a tržbám. Využíva pri tom postupy známe z finančnej analýzy podniku. 
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1 KREDIT MANAŽMENT A BONITA KLIENTA 
 

Jedným z možných problémov vo vzťahu k zákazníkom sú pohľadávky. Sú často 

neprimerane vysoké a firma sa musí rozhodovať, čo s tým. Je veľa možností, ako to riešiť 

tento problém, ale optimálne riešenie je len jedno, keď pohľadávky nie sú a zákazník včas 

vyrovná svoje záväzky. Takýchto zákazníkov je však veľmi málo a tak sú firmy, ale aj iné 

typy organizácií,  postavené pred riešenie tohto problému. Musia pôsobiť na zákazníka tak, 

aby včas vyrovnal svoje záväzky a motivovať ho k serióznemu vzťahu s dodávateľmi. 

 

Jedným z možných prístupov, ako riešiť tento problém, je tzv. kredit pohľadávok (v 

tejto súvislosti sa tiež používa pojem kreditné riziko) a bonita (rating) obchodných 

partnerov.  Jedná sa o stanovenie výšky pohľadávok, kedy firma povie dosť a prestane 

dodávať zákazníkovi objednané produkty, resp. dočasne zníži veľkosť dodávok. Až po 

znížení pohľadávok pod stanovený limit sa tieto dodávky obnovia. Je to veľmi zaujímavý 

spôsob riadenia pohľadávok na základe stanovej prípustnej výšky, ktorú je ešte firma ochotná 

zákazníkovi tolerovať. Firma takto veľmi serióznym a trpezlivým spôsobom toleruje 

problémy zákazníka po určitú hranicu, pod ktorou vlastne už ona, z dôvodu neprimeranej 

výšky pohľadávok, sa môže dostať do vážnych problémov.  

 

Prínosom tejto metódy je nielen je taktný a ohľaduplný prístup, ale aj motivačný efekt, 

kedy firma nenásilnou formou upozorňuje zákazníka na to, že v dodávateľsko-odberateľských 

vzťahoch nie je niečo v poriadku a v budúcnosti môže dôjsť k radikálnemu riešeniu až 

k zastaveniu dodávok. 

 

 

2 VÝPOČET BONITY KLIENTA  
 

Ak pristupovať k riešeniu kreditu pohľadávok, keď typy zákazníkov sú rôzne a aj 

obraty, ktoré sa s nimi dosahujú, majú rôznu výšku?  

 

V odpovedi na túto otázku si dovolíme si upozorniť na metódu riešenia pod názvom 

kredit pohľadávok (kreditné riziko) a bonitu (rating) zákazníkov, o ktorej si myslíme, že je 

pomerne objektívna a férová.  
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Výsledkom môže byť prezentovaný v nasledovnej forme – tabuľka 1. 

 

Tabuľka 1 Prehľad o zákazníkoch 

Prehľad o zákazníkoch           

  REPORT         zo dňa: 09.02.04           

P. č. Firma Tržby za 12 mes. Pohľadávky Doba obratu Obrátka  Limit Záver 

1 ABC 5 000,00 3 000,00 216,00 1,67 1,50 V poriadku 

2 BCD 20 000,00 8 000,00 144,00 2,50 2,00 V poriadku 

3 CDE 4 000,00 1 000,00 90,00 4,00 2,50 V poriadku 

4 DEF 385 000,00 200 000,00 187,01 1,93 4,00 
Zastaviť 

dodávky 

5 EFG 7 000 000,00 4 000 000,00 205,71 1,75 2,00 Zastaviť dodávky 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

V tabuľke je uvedený prehľad o stave a vývoji situácie u zákazníkov za každý mesiac. 

Tento vývoj je potrebné monitorovať mesačne, alebo aj týždenne a denne, podľa potreby 

a požiadaviek vedenia firmy. Ako vidíme z výstupnej tabuľky,  firma sleduje u svojich 

zákazníkov tržby v 12 mesačnom cykle a stav pohľadávok napríklad ku dňu 9.2.2004, ďalej 

dobu obratu a obrátku pohľadávok. U každej firmy je potrebné stanoviť limit, ktorý hovorí 

o veľkosti obrátky pohľadávok, ktorú hranicu firma nesmie prekročiť, pretože dôjde 

k zastaveniu dodávok, tak ako to vidieť u firiem 4 a 5.  

 

Doba obratu pohľadávok bola vypočítaná nasledovne: 

 

DOP = pohľadávky x 360 / tržby 

 

Kde pohľadávky boli pohľadávky za daného zákazníka v pomere k tržbám, ktoré s ním firma 

dosiahla za 12 mesačné obdobie.  

 

Obrátka pre zvoleného zákazníka bola vypočítaná podľa nasledovného vzorca: 

 

OP = tržby / pohľadávky 

 

Limit pre obrátku bol stanovený podľa bonity firmy v závislosti od výšky pohľadávok, 

ktoré sú pre firmu prípustné v danom období. Ich veľkosť je možné stanoviť prostredníctvom 

finančného plánu z plánovanej súvahy, ktorá výrazne ovplyvňuje finančné riadenie firmy.  

 

Je na mieste otázka: Prečo sme sa u týchto dvoch firiem rozhodli zastaviť dočasne 

dodávky a odkiaľ sme dostali limit pre obrátku pohľadávok?  

 

Dôvodom pre vyšší limit, ale následne aj zastavenie dodávok, je bonita (rating) týchto 

firiem. V prípade, že by sme bonitu nehodnotili, posudzovali by sme každú firmu rovnako 

a limit by bol taktiež rovnaký. To by ale nebolo správne voči zákazníkom. Z toho dôvodu sme 

využili metódy benchmarkingu a vyhodnotili sme bonitu firmy. Pomocná tabuľka 2 pre 

stanovenie bonity, resp ratingu zákazníkov môže vyzerať nasledovne. 
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Tabuľka 2 Prehľad bonity klienta 

 

Hodnotenie bonity         

  REPORT         zo dňa: 09.02.04         

P. č. Firma 

Finančná 

výkonnosť 
Úspešnosť Marketing Bonita 

Povolená 

obrátka 

1 ABC 90,00 80,00 80,00 Výborná 1,5 

2 BCD 60,00 70,00 70,00 Sledovať 2 

3 CDE 50,00 55,00 60,00 Subštandard 2,5 

4 DEF 20,00 30,00 40,00 Pochybná 4 

5 EFG 40,00 40,00 40,00 Sledovať 2 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z tabuľky vidíme, že firmy majú rôznu bonitu a tej prislúcha aj rozdielna obrátka 

pohľadávok. Bonitu je stanovená v trojrozmernom priestore – finančná výkonnosť, 

úspešnosť firmy a marketing. Tento priestor sa volí z toho dôvodu, aby hodnotenie 

zákazníka bolo čo najobjektívnejšie.  

 

Finančná výkonnosť je v tabuľke vyjadrená bodovým ohodnotením. Pre spracovanie 

je vhodné použiť vybrané ukazovatele likvidity, rentability, aktivity a zadlženosti a zoradiť 

ich podľa výsledkov do určitého bodového ohodnotenia v rámci stanovených pásiem. 

Podobne je to potrebné urobiť aj v prípade hodnotenia úspešnosti firmy na báze predikčných 

(bankrotových) modelov – rýchly test, bonita, z – skóre, taflerov index, atď. Marketingové 

hodnotenie je vhodné spracovať vo forme dotazníkov, kde marketingoví pracovníci 

ohodnotia firmu na základe metód SWOT analýzy, hodnotenia úspešnosti firmy, hodnotenia 

obchodov, atď. a svoje hodnotenia premenia do bodovej škály, ktorou porovnajú jednotlivé 

firmy. Údaje sa porovnajú a vyhodnotia zaradením do jednotlivých pásiem, ktorým je 

priradená povolená obrátka pohľadávok. Tým vlastne získame bonitu (rating) zákazníka 

a stav ako sa k nemu správať. 

 

Príklad na prevod ukazovateľov finančnej analýzy na bodové ohodnotenie je uvedený 

v tabuľke 3. Tu sú zároveň uvedené aj odporúčané hodnoty pre tento prevod. 

 

Tabuľka 3 Prevod ukazovateľov finančnej analýzy 

 

Ukazovateľ Rozpätie v dňoch Parameter Počet bodov 

Doba obratu pohľadávok <80   8 

  81-95 80 6 

  96-110 95 4 

  111-120 110 2 

  >120 120 0 

Doba obratu záväzkov <100   8 

  101-115 100 6 

  116-130 115 4 

  131-145 130 2 

  >145 145 0 

Bežná zadĺženosť <50%   8 

  50%-55% 50 6 

  55%-60% 55 4 

  60%-62% 60 2 

  >62% 62 0 
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Rentabilita vlastného kapitálu – ROE >10% 10 8 

  10%-8% 8 6 

  8%-6% 6 4 

  6%-4% 4 2 

  <4%   0 

Celková likvidita >2,0 2,0 8 

  2,0-1,8 1,8 6 

  1,8-1,6 1,6 4 

  1,6-1,4 1,4 2 

  <1,4   0 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Podobne sa vyhodnotí aj bonita firmy z pohľadu predikčných modelov, tak ako je to 

znázornené v tabuľke 4: 

 

Tabuľka 4 Prevod z pohľadu predikčných modelov 

R.č. Názov Kritérium Hodnotenie Parameter Body 

1 
RÝCHLY 

TEST 
Podiel vlastného kapitálu   0 

  >30% veľmi dobrý 30 5 

  >20% dobrý 20 4 

  >10% stredný 10 3 

  <10% zlý 0 2 

  <0% ohrozený  1 

  >30 ohrozený 30 1 

  ........... ........... ........... ........... 

3  Podiel cash flow z výnosov   0 

  >10% veľmi dobrý 10 5 

  >8% dobrý 8 4 

  >5% stredný 5 3 

  <5% zlý 0 2 

  <0% ohrozený  1 

5  Celkové hodnotenie  
neprosperita podniku 

pravdepodobná 
  

  rýchleho testu podpriemerný výsledok 8  

   priemerný výsledok 12 12 

   nadpriemerný výsledok 12 13-16 

   vynikajúci výsledok 16 17-20 

 Z-SKÓRE Akciové spoločnosti   0 

     0 

7  >2,99 finančná situácia je dobrá 2,99 20 

  1,81-2,99 
šedá zóna nevyhranených 

výsledkov 
1,81 12 

  <1,81 
finančná situácia zlá, hrozí 

bankrot 
 4 

  ..........    

  .........    

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Výpočet sa robí podľa známych vzorcov z finančnej analýzy a predikčných modelov  

napríklad nasledovne – tabuľka 5. 

 

Tabuľka 5 Výpočet bonity klienta (zákazníka) 

 
 

 
Ozn. TEXT ABC Výborný 

Veľmi 

dobrý 
Dobrý Zlý 

Insolventný 

/ Veľmi zlá 

R
Ý

C
H

L
Y

 T
E

S
T

 

 Koef. Samofinancovania 15,30 >30% >20% >10% >0% negatívny 

 Doba splácania dlhu z cash  flow 5,11 <3 roky 
<5 

rokov 

<12 

rokov 

>12 

rokov 
>30 rokov 

 Cash flow v % tržieb 5,21 >10% >8% >5% >0% negatívne 

 
Rentabilita vl. imania a záväzkov 

(ROA)% 
11,79 >15% >12% >8% >0% negatívna 

 Brutto cash flow 323 202,83           

 Tržby 12 mes. obdobie 
6 202 

181,37 
          

IN
D

E
X

 B
O

N
IT

Y
 

IB Index bonity 1,80 >2 >1 >0 >-1 >-2 

X1 Cash flow / záväzky 0,13           

X2 Majetok celkom / záväzky 1,19           

X3 
Zisk pred zdanením / majetok 

celkom 
0,10           

X4 
Zisk pred zdanením / celkové 

výnosy 
0,05           

X5 Zásoby / celkové výnosy 0,05           

X6 Celkové výnosy / majetok celkom 2,24           

Z
-S

K
Ó

R
E

 

ZS Z-skóre - podnik s obchod. akciami 2,74 >2,9 >1,8 >1,2 >0 <0 

 Z-skóre - ostatné podniky 2,62 >2,9 >1,8 >1,2 >0 <0 

A Pracovný kapitál / majetok celkom 0,00           

B Zisk po zdanení / majetok celkom 0,10           

C 
Zisk pred zdanením a úroky / 

majetok celkom 
0,12           

D 
Trhová hodnota vl. imania / celkové 

dlhy 
0,18           

E Celkové tržby / majetok celkom 2,08           

T
A

F
L

E
R

 

TI Taflerov bankrotový index 0,67 >0,3 >0,28 >0,25 >0,2 <0,2 

R1 
Zisk pred zdanením / krátkodobé 

záväzky 
0,13           

R2 Obežný majetok / cudze zdroje 0,97           

R3 
Krátkodobé záväzky / majetok 

celkom 
0,81           

R4 Tržby celkom / majetok celkom 2,08           

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Prepočet je nasledovný: 

 

IB = 1.5 * X1 + 0,08*X2 + 10*X3 + 5*X4 + 0,03*X5 + 0,1*X6 

ZS = 1,2*A + 1,4*B + 3,3*C + 0,6*D + E   

TI = 0,53*R1 + 0,13*R2 + 0,18*R3 + 0,16*R4  

 

Príklad marketingového dotazníka pre výskum jeho bonity (ratingu) môže byť 

zostavený napríklad nasledovne tabuľka6. 
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Tabuľka 6 Marketingové hodnotenie klienta 
Známka (+1) značí negatívna, (+2) mierne negatívna, (+3) priemerná, (+4) mierne pozitívna a (+ 5) pozitívna. 

R.č. Text Hodnota Zmeny 

1 Image spoločnosti 3   

2 Trhový podiel 5   

3 Úroveň kvality 1   

4 Náklady na distribúciu 4   

5 Efektívnosť propagácie 3   

6 Výkonnosť personálu 3   

7 Výskum a vývoj 2   

8 Geografické pokrytie oblasti 4   

9 Dostupnosť kapitálu 5   

10 Náklady (vyššie (-), nižšie (+) k zisku) 3   

11 Ziskovosť, návratnosť investícií 1   

12 Finančná stabilita 2   

13 Zariadenia, technológia 5   

14 Pružnosť zmien 1   

15 Kapacita 2   

16 Pracovné sily 3   

17 Plnenie termínov 3   

18 Technická zručnosť 2   

19 Lojalita zamestnancov 3   

20 Podnikateľská orientácia 4   

21 ............... atď. 3   

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Hodnotenie bonity firmy má dvojaký význam a to smerom dovnútra a smerom von. 

Smerom dovnútra poukazuje na veľkosť povolenej obrátky pohľadávok a tým aj 

doporučenie k zastaveniu dodávok. Smerom von ukazuje zákazníkovi, že ak nezlepší svoje 

výsledky v riadení firmy v budúcnosti môže dôjsť zo strany dodávateľa pri dosiahnutí 

určitého limitu, ktorý je iný ako u úspešných firiem, k zastaveniu dodávok, kým si svoju 

bonitu nezvýšia, alebo neznížia úroveň pohľadávok. Z tohto aspektu môžeme potom hovoriť 

aj o kreditnom riziku, to je riziku, ktoré so sebou nesie zákazník tým, že včas nezaplatí. 

 

Hodnotenie bonity firmy má veľký význam nielen pre kredit pohľadávok, ale aj 

k zlepšeniu situácie u zákazníka, pretože ho dodávateľská firma môže upozorniť na problémy, 

ktoré eviduje a dá mu príležitosť sa zlepšiť, prípadne mu svojim odborným potenciálom 

napomôže k odstráneniu nedostatkov.  

 

Prečo to urobí? Odpoveď je myslím zrejmá, keď je v poriadku odberateľ, nemusí mať 

ani dodávateľ problémy s pohľadávkami a tak sa vlastne naplní manažérska téza riešenia na 

báze výhra – výhra. Výhra pre dodávateľa v podobe nižších pohľadávok, výhra pre 

odberateľa v podobe zvýšenia úspešnosti fungovania firmy na trhu. Docielime tým synergický 

efekt, ktorý môže v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch zvýšiť silu celej ekonomiky 

u mnohých firiem, pretože sú navzájom prepojené a v prípade, že tento kolobeh nebeží 

optimálne sú tu úniky, ktoré je treba odhaliť a eliminovať.  

 

Ako vyhodnotiť bonitu (rating) zákazníka?   
 

Bonitu firmy môžeme vypočítať na základe metód marketingu a napríklad z výročnej 

správy. V nej sú uvedené najdôležitejšie údaje, z ktorých je možné urobiť pomerne dobrý 

odhad situácie v odberateľskej firme. Postačuje, ak je toto hodnotenie robené raz ročne, 

pretože aktuálnejšie údaje dodávateľská firma získa veľmi ťažko. Samozrejme, ak nemá 

k dispozícii ani výročnú správu, musí sa firma pri hodnotení bonity zákazníka opierať 
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o zistenia marketingu a bonitu zákazníka voliť prípadne nižšiu, aby nedošlo v prípade ťažkostí 

k jej ohrozeniu. Týmto spôsobom, keď o tom zákazník vie, že je monitorovaný aj zo strany 

odberateľa, sám by sa mal usilovať o zlepšenie bonity firmy, pretože to v budúcnosti môže 

ovplyvniť úroveň dodávok. Samozrejme pri neplatení zo strany zákazníka a rastu jeho 

pohľadávok nemusí firma plne obmedziť dodávky, ale postupne ich znižuje, kým sa situácia 

nedostane do želaného stavu. V prípade, že má zákazník nižšiu bonitu je v jeho záujme, aby 

čo v najkratšej dobe dokázal, že situácia sa zmenila (napríklad poskytnutím výročnej správy 

za štvrťrok), a tým si zabezpečil ešte v priebehu roka preradenie do vyššieho stupňa bonity. 

Príklad vyhodnotenia bonity je uvedený na nasledovnom obrázku 1. 

 

Obrázok 1 Príklad vyhodnotenie bonity 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Bod na obrázku nám ukazuje bonitu firmy. Jeho úspešnosť, ktorá je hodnotená na 

základe marketingu, je na úrovni 60 bodov z maximálnych 80 a finančná výkonnosť na úrovni 

42 bodov z maximálnych 80. Keby sme sa pozreli na hodnotenie úspešnosti tejto firmy 

z pohľadu predikčných modelov (Z-skore, Index bonity, atď.) zistili by sme, že úspešnosť je 

42 bodov, čiže marketingové hodnotenie firmy je priaznivejšie. Z toho dôvodu. je použitý 

trojrozmerný model, kde sa tento nedostatok, ktorý vzniká na základe subjektívneho 

hodnotenia, čiastočne eliminuje.  

 

Podobne je možné z marketingu vyhodnotiť aj úspešnosť obchodov, ktoré zákazník 

realizuje, tak ako je to vidieť na obrázku 2. 

 



8 

 

 

Obrázok 2 Hodnotenie obchodu 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

 

Obchody, ktoré firma realizuje, sú takmer ideálne, čo zvyšuje jej celkovú bonitu, ale 

napriek zlej finančnej výkonnosti a z hodnotenia predikčných modelov spadá do kategórie 

„pochybný“. Firma by si do budúcnosti mala zlepšiť úroveň finančného riadenia firmy. 

Poukazuje na to nasledovná tabuľka 7. 

 

Tabuľka 7 Hodnotenie na báze predikčných (bankrotových) modelov 

Hodnotenie na báze bankrotových modelov 
    

 

    

Zákazník: DEF     

            
 

P.č. 
Názov TEXT Stav Body Záver 

1 Rýchly test Podiel vlastného kapitálu 15,38 3 stredný 

2   Doba splácania dlhu v rokoch 13,54 2 zlá 

3   Podiel cash flow z výnosov 5,50 3 stredný 

4   Rentabilita celkového kapitálu 4,20 2 zlá 

5   Celkové hodnotenie  10 podpriemerný výsledok 

6 Index bonity   0,92 10 určité problémy 

7 Z-skóre - ostatné podniky 0,99 4 finančná situácia zlá, hrozí bankrot 

8 
Taflerov 

index 
  0,41 20 pravdepodobnosť bankrotu nie je! 

9 
Celkom 

bodov 
   44   

 

Obrázok 1 Príklad vyhodnotenie bonity 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Z uvedenej tabuľky je možné postupne identifikovať problémy firmy i navrhnúť cesty 

na ich odstránenie. 
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Týmto spôsobom si môže marketing alebo oddelenie pre riadenie pohľadávok 

sledovať a monitorovať procesy na báze tzv. kreditu pohľadávok (kreditného rizika). Potrebné 

si je ale uvedomiť, že táto metóda slúži ako pomocný nástroj pre rozhodovanie a konkrétne 

rozhodnutie je vždy na človeku. Systém sa mu len snaží poskytnúť dostatok informácií pre 

jeho rozhodnutie, prípadne mu dá odporúčanie k zastaveniu alebo obmedzeniu dodávok a 

upozorní ho, za akých podmienok a pri akom stave pohľadávok budú dodávky obnovené. 

Z tabuľky č. 1 je možné vypočítať hraničnú výšku pohľadávok pre danú veľkosť tržieb. Údaje 

pre výpočty je možné získať napríklad z DW systému (Date Warenhausing - dátový sklad) 

a priamo spracovať napríklad formou dotazov  prostredníctvom príslušného software. 

Algoritmus pre stanovenie kreditného rizika a bonity firmy je nasledovný – obrázok 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 3 Algoritmus pre stanovenie kreditného rizika a bonity firmy 

Zdroj: vlastné spracovanie 

 

ZÁVER 
 

 Hodnotenie bonity klienta je v súčasnosti veľmi dôležité a to z dôvodu zhoršovania 

podnikateľského prostredia. Výbornou pomôckou pre takéto hodnotenie je index podnikateľa, 

kde sme implementovali túto metodiku a inovali celý komplex hodnotenia podniku. Dostupné 

je to na stránke www.indexpodnikatela.sk. 
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