
Efektivní řízení pracovního kapitálu 
Pozvánka na odborný seminář

Z průzkumu, který společnost PwC nedávno provedla, vyplývá, že firmy mohou z pohledu pracovního kapitálu 
vygenerovat dodatečný objem finančních prostředků rovnající se až třetině jejich ročních tržeb. 

Pokud firma nevěnuje dostatečnou pozornost systematickému řízení pracovního kapitálu, může tak postrádat peníze na 
financování realizace svých zakázek, výroby či realizaci investic. Tento kapitál je neefektivně uložený v zásobách (zejména  
v rozpracované výrobě) případně pohledávkách. Nedostatek financí pak obvykle firmy řeší krátkodobým úvěrováním, které 
vytváří další náklady a zvyšuje riziko podnikání. Relativně jednoduchá opatření přitom mohou přinést úspory až desítek procent 
z celkového pracovního kapitálu.

Datum:  úterý, 11. září 2012
Čas:  14:30 - 17:00 hodin
Místo:  Hotel Holiday Inn, Křížkovského 20, Brno
Registrace:  www.pwc.cz/pracovnikapital

Přednášky a diskuse budou vedeny v češtině. 
Účast na setkání je bezplatná. Akce je určena pouze pro zvané.

Kde se ve firmě skrývají finanční prostředky?

Dovolujeme si vás pozvat na odborný seminář, na kterém se budeme věnovat  
problematice pracovního kapitálu. 



V programu se zaměříme na tyto tématické oblasti:
•  Kde mizí firemní peníze? 

Složky pracovního kapitálu a obrátkový cyklus peněz.

•  Varovné signály, kterým je třeba rozumět 
Ukazatelé pro řízení pracovního kapitálu, identifikace problémů, stanovení zodpovědností  
a použití nástrojů pro jejich řešení.

•  Výrobní společnost a syndrom přezásobení 
Význam plánování zásob, zásoby v kontextu nákupu-výroby-prodeje, kolik stojí zásoby,  
riziko tvorby zásob, typické problémy a typická řešení.

•  Způsoby financovaní pracovního kapitálu
Možnosti a výhody financování dodavatelského řetězce, možnosti faktoringu,  
případně revezního faktoringu.

•  Kde hledat zbytečně vázané peníze a jak je uvolnit? 
- Jakým způsobem lze trvale snížit zásoby rozpracované výroby.
- Jak řídit zásoby hotových výrobků při různých způsobech obsluhy zákazníka. 
-  Představení analytických metod a nástrojů pro identifikaci podvodného jednání  

při nákupu na příkladech z praxe.
    -  Případová studie zaměřená na zefektivnění řízení pracovního kapitálu  

v konkrétní výrobní společnosti. 

© 2012 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. V tomto dokumentu, název „PwC“ označuje společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.,  
která je členem sítě společností PricewaterhouseCoopers International Limited, z nichž každá je samostatným a nezávislým právním subjektem.

„Pracovní kapitál je pro společnost jako 
krev pro lidský organismus. Obíhá  
ve firmě a zabezpečuje její pohyb. Jde  
o peníze, které mají podobu obchodních 
pohledávek, za které dostaneme v čase 
zaplaceno, zásob, které prodáme, nebo jsou 
to finanční prostředky, které dlužíme našim 
dodavatelům. Špatné řízení pracovního 
kapitálu vede k tomu, že podnikům  
chybí peníze na financování zakázek  
a výroby. Naopak je mají utopené v příliš 
velkých objemech zásob, které nedokážou 
dostatečně rychle prodat a následně se 
rychle dostat k penězům za své hotové 
výrobky. Snižování pracovního kapitálu je 
jako spalování tukových zásob, které jsou 
rezervním zdrojem energie pro přežití  
v horších dobách.“

              
Petr Smutný,  
partner PwC Česká republika

Kontakt pro případné dotazy:   Zuzana Svěráková 
 tel.: +420 251 151 403

 e-mail: zuzana.sverakova@cz.pwc.com www.pwc.cz/pracovnikapital

Setkání je určeno pro majitele a vrcholový management společností působících v České  
republice. Odborný seminář a příspěvky zástupců by měly podpořit též vzájemnou výměnu  
názorů a zkušeností mezi podniky, poradci a dalšími účastníky. 


