
 

 
Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje 

 
Vás zve na 

 

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE - REFINANCOVÁNÍ FIREMNÍHO 
ÚVĚRU, AUDIT STÁVAJÍCÍHO MODELU FINANCOVÁNÍ. 

Běžně se stává, že firmy dlouhé roky využívají pořád stejný model financování, i když během 
doby nastaly okolnosti pro jeho úpravu nebo radikální změnu. 
Firma například obratově vyrostla… nebo se změnil její byznys… nebo existují vhodnější 
možnosti financování... Financující banka samozřejmě nepřizná, že jinde by to uměli lépe a 
levněji, anebo sama trpí provozní slepotou… 

Správným modelem financování ve správné finanční instituci lze docílit významných 
finančních úspor, změkčení v zajištění a zmenšení administrativy. Ve spolupráci s expertem 
firemního financování Ing. Luďkem Blahutem vám nabízíme unikátní možnost individuální 
konzultace na zmíněné téma.  

Příklad auditu: 
ALIGNO s.r.o., úspěšná strojírenská firma s tržbami přes 20 mil. Kč ročně. Z titulu nárůstu zakázek 
potřebuje investiční úvěr na nákup stroje a navýšení limitu provozního financování. Ve chvíli, kdy mne 
firma poptává, má od své domovské banky indikativní nabídku na profinancování nových potřeb. 

Provedeným auditem a následným vyjednáním nových podmínek jak pro staré, tak nově poptávané 
financování, se dosáhlo: 

 finanční úspory 250 tis. Kč (např. provozní financování je nově se sazbou PRIBOR + 2% p.a.), 

 změkčení v zajištění (při nárůstu úvěrové expozice), 

 zásadního zlepšení modelu provozního financování. Nový model pružně reaguje na potřeby 
firmy (ve starém modelu firma mnohdy nemohla čerpat, kdy potřebovala, anebo musela 
splácet, kdy se jí to nehodilo).   

 

Ing. Luděk Blahut pracoval v Citibank a Komerční bance na obchodních a top manažerských pozicích. 
Posuzoval stovky úvěrových případů, byznys plánů a úspěšně pomohl vyřídit úvěry v objemu 
přesahujícím 1 miliardu Kč.  Poradenské práci se věnuje sedmým rokem a externě pracuje jako kouč 
v agentuře CzechInvest. Bližší informace najdete na webových stránkách www.hofire.cz. 

 

Cílem konzultace je získání informací o reálnosti a možnostech případného refinancování a o 
možných rezervách ve stávajícím modelu financování. Pro efektivnost doporučujeme upřesnění 
témat konzultace v registračním formuláři (poslední část „VZKAZ“), každá konzultace takto bude 
připravena na míru vašim potřebám.  

Konzultace je určena výhradně pro majitele a top management firem. 

Datum: pondělí 12. června 2017 

Místo:  Krajská hospodářská komora MSK 
   Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory 
 

Přihlášky: www.khkmsk-registrace.cz, uzávěrka 8. 6. 2017 

Konzultace je poskytována zdarma. 

Kontakt: Ing. Ladislav Kozák, tel: 724 613 106, e-mail: l.kozak@khkmsk.cz 
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