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ANOTACE  

V současné ekonomické situaci je nezbytné, aby obchodní společnost věnovala 

velkou pozornost řízení kreditního rizika. Má práce je zaměřena nejen na 

shrnutí teoretických poznatků, ale i na předání praktických zkušeností z mé 

dosavadní angažovanosti v této problematice. Cílem každé obchodní 

společnosti je profitovat ze své činnosti, což určitě neznamená své výstupy 

rozdávat, nýbrž prodávat. Nelze sestavit jednotný postup, který by zahrnoval 

veškerou problematiku v oblasti řízení kreditního rizika, a který by mohl být 

aplikován v jednotlivých výrobních sektorech. Jediným společným kritériem pro 

všechny ekonomické subjekty je věnovat maximální pozornost prevenci, 

potažmo minimalizaci kreditního rizika.  

 
 
SUMMARY 

It is very necessary each company to observe credit risk management in this 

actual economic situation. My thesis is intented on summary of theoretical 

observations and on forwarding of practical experiences which I´ve obtained by 

myself. Profit from its aktivity, this is the target of each company and it does not 

mean to hand out the outputs. It´s impossible to write out a procedure for credit 

risk management applicable to individual economic sectors. Pay much attention 

to prevention and credit risk minimalization is the only common criterion which 

is applicable to all economic subjects.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

OBSAH 

1. ÚVOD ..................................................................................................... 1 

2. CHARAKTERISTIKA SKUPINY UNIPETROL........................................... 3 

2.1 UNIPETROL, a.s. ............................................................................................ 3 

2.2 UNIPETROL RPA, s.r.o. ................................................................................ 3 

2.2.1 Výrobní jednotka .................................................................................... 4 

2.2.2 BU I – (obchodní jednotka UNIPETROL RAFINÉRIE) .................... 5 

2.2.3 BU II – (obchodní jednotka monomery a agroprodukty) .................. 5 

2.2.4 BU III – (obchodní jednotka polyolefiny)............................................. 5 

2.3 BENZINA, s.r.o. ............................................................................................... 6 

2.4 PARAMO, a.s. ................................................................................................. 6 

2.5 UNIPETROL SERVICES, s.r.o. .................................................................... 7 

2.6 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o...................................................................... 7 

3. NÁSTROJE ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA................................................ 9 

3.1 INFORMAČNÍ ZDROJE ................................................................................. 9 

3.1.1 Dun & Bradstreet.................................................................................. 10 

3.1.2 DC Group .............................................................................................. 10 

3.1.3 Mádl Consulting.................................................................................... 11 

3.2 OBCHODNĚ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY VE SKUPINĚ ............................... 11 

3.3 PLATEBNÍ PODMÍNKY................................................................................ 12 

3.3.1 Dokumentární inkaso........................................................................... 13 

3.3.2 Směnka.................................................................................................. 14 

3.3.3 Dokumentární akreditiv ....................................................................... 15 

3.3.4 Bankovní záruka................................................................................... 16 

3.3.5 Zástava věci nebo právem na ní........................................................ 17 

3.4 MINIMALIZACE KREDITNÍHO RIZIKA ..................................................... 17 

3.4.1 Úvěrové pojištění pohledávek ............................................................ 18 

4. ANALÝZA ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ UNIPETROL.... 21 

4.1 KREDITNÍ POLITIKA A SPRÁVA KREDITNÍHO RIZIKA         

V JEDNOTCE BU I ....................................................................................... 21 

4.1.1 Nastavení kreditního limitu ................................................................. 22 

4.1.2 Dodržování kreditního limitu ............................................................... 24 

4.1.3 Standardní platební podmínky pro BU I ........................................... 25 



                                                                 

4.1.4 Postup při vzniku pohledávky po lhůtě splatnosti ........................... 25 

4.1.5 Postup při řešení problematických pohledávek............................... 26 

4.1.6 Ukončení spolupráce ........................................................................... 26 

4.2 KREDITNÍ POLITIKA A SPRÁVA KREDITNÍHO RIZIKA                  

V BU II, BU III A VE VÝROBNÍ JEDNOTCE............................................. 26 

4.2.1 Nastavení kreditního limitu ................................................................. 26 

4.2.2 Dodržování kreditního limitu ............................................................... 28 

4.2.3 Standardní platební podmínky pro BU II, BU III                              

a výrobní jednotku................................................................................ 28 

4.2.4 Schvalování platebních podmínek .................................................... 30 

4.2.5 Pohledávky po lhůtě splatnosti .......................................................... 31 

4.3 KOORDINACE OBCHODNÍ POLITIKY VE SPOLEČNOSTI             

JAKO CELKU................................................................................................. 33 

4.4 ANALÝZA POHLEDÁVEK PO SPLATNOSTI K 30.9.2008 

V UNIPETROL RPA, S.R.O. ....................................................................... 33 

4.5 ANALÝZA POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK ..................................................... 35 

4.6 ZHODNOCENÍ NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA .................. 36 

5. ZÁVĚR ................................................................................................... 38 

Seznam použité literatury.............................................................................. 40 

Seznam ostatních použitých zdrojů ............................................................. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bc. Eva Koutná: Řízení kreditního rizika ve skupině UNIPETROL 

2009                                                                                                                                          
                                                                 

1 

1. ÚVOD 

Riziko je vnímáno jako spíše negativní prvek, významnější je ale pohled 

rizika jako příležitosti. Dobrý systém řízení rizik se zaměřuje na identifikaci a 

řešení těchto rizik a jeho cílem je přidat maximální přidanou hodnotu ke všem 

činnostem organizace. Zajišťuje pochopení potenciálních pozitivních i 

negativních důsledků všech faktorů, jež mohou ovlivnit organizaci, zvyšuje 

pravděpodobnost úspěchu a redukuje pravděpodobnost selhání a nejistotu 

dosažení obecných cílů organizace. Podnikatelské riziko se chápe jako 

kombinace pravděpodobnosti výskytu rizika a rozsahu z něj plynoucích 

(finančních) důsledků. A tak se do popředí dostává stále důrazněji koncepce 

sofistikovaného credit risk managementu.  

Credit risk management se zabývá identifikací a hodnocením rizik, 

stanovením přijatelných rizik a jejich omezením pomocí zajišťovacích metod. 

Výchozím bodem pro tyto činnosti je politika rizik, kterou vypracovává top 

management a která se následně musí realizovat na všech úrovních řízení. 

Každým rokem se dostávají do potíží nebo dokonce zanikají desítky 

společností. Mnohé z nich asi mohly přežít, kdyby včas přistoupily k 

systematickému řízení svých - především kreditních - rizik. Součástí řízení 

kreditních rizik musí být efektivní  řízení pohledávek, které je velmi důležitým 

předpokladem finančního zdraví každého podniku. Představuje hlavní ventil pro 

peněžní toky, které plynou do podniku. V prostředí přetrvávající ekonomické 

nejistoty je proto pro podniky nezbytné neustále vyhodnocovat, zda objem 

kapitálu, který je vázán v pohledávkách, a riziko neplnění ze strany klientů jsou 

udržovány na optimální úrovni. To platí pro všechny společnosti, zejména však 

pro ty, které jsou pod určitým tlakem, nedosahují předpokládané výkonnosti 

nebo se odchýlí od plánu. Podniky se slabším cash flow musí zajistit, aby 

všechny pohledávky byly konvertovány na peněžní prostředky co nejrychleji.  

Každá společnost, která něco vyrábí nebo prodává, každý, kdo má 

pohledávku za někým jiným, má tedy i právo dostat za své produkty, ať již jsou 

jakékoliv povahy, zaplaceno. Ostatně i v každé slušné kupní smlouvě je 

stanovena mimo jiné povinnost dodavatele produkt dodat a odběratele produkt 

odebrat a zaplatit za něj. 
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Má práce definuje nejen teoretické poznatky, ale i praktické zkušenosti 

získané v oblasti řízení kreditního rizika. Cílem práce je prokázat, že ošetření 

kreditního rizika spočívající především v prevenci je neoddělitelnou součástí 

řízení pohledávek a tím pozitivně ovlivňuje úroveň pohledávek po splatnosti, 

případně jejich následnou vymahatelnost. 
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2. CHARAKTERISTIKA SKUPINY UNIPETROL 

Skupina UNIPETROL, člen ORLEN GROUP, představuje 3 rafinérie s 

celkovou roční využitelnou kapacitou 5,5 milionu tun, více než 300 čerpacích 

stanic a téměř 4 000 zaměstnanců, což činí ze skupiny UNIPETROL jednu z 

nejvýznamnějších firem v České republice a zároveň důležitého hráče na poli 

rafinérských produktů a petrochemie v regionu střední Evropy. Představuje 

nejsilnější skupinu v rámci petrochemického průmyslu ve střední Evropě, která 

je součástí nadnárodní rafinérské skupiny PKN ORLEN provozující 7 rafinérií v 

Polsku, České republice a Litvě s celkovou roční kapacitou téměř 32 milionů tun 

a 2 700 čerpacích stanic v Polsku, České republice, Německu a Litvě. Celkem 

skupina PKN ORLEN zaměstnává více než 20 tisíc lidí. 

2.1 UNIPETROL, a.s. 

Sídlo: Klimentská 10, 110 05 Praha 1 

IČ: 61672190 

DIČ: CZ61672190 

Tel.: 225 001 417 (IR), 225 001 407 (PR) 

Fax: 225 001 447 

E-mail: ir@unipetrol.cz, pr@unipetrol.cz 

Internet: www.unipetrol.cz 

Skupina UNIPETROL se zabývá rafinérskou a petrochemickou výrobou a 

prodejem v rámci České republiky i středoevropského regionu. Společnosti 

skupiny se zabývají zejména výrobou a prodejem rafinérských výrobků, 

chemických a petrochemických produktů, polymerů, hnojiv a speciálních 

chemikálií. Skupina provozuje rovněž vlastní dopravní služby a financuje vlastní 

výzkum a vývoj. UNIPETROL je přední rafinérskou a petrochemickou skupinou 

v České republice a významným hráčem ve střední a východní Evropě. 

Organizační struktura skupiny je uvedena v příloze č. 1 a historie skupiny 

v příloze č. 2. 

2.2 UNIPETROL RPA, s.r.o. 

Sídlo: Záluží 1, 436 70 Litvínov 

IČ: 27597075 

http://www.unipetrol.cz/
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DIČ: CZ27597075 

Datum vzniku: 1. 8. 2007 

Tel.: 476 161 111, 476 166 399 

Fax: 476 709 553 

E-mail: unipetrolrpa@unipetrolrpa.cz 

Internet: www.unipetrolrpa.cz 

Fúze sloučením společností CHEMOPETROL, UNIPETROL RAFINÉRIE 

a UNIPETROL RPA do společnosti UNIPETROL RPA (rafinérie, petrochemie, 

agrochemie) je logickým pokračováním implementace nového modelu řízení, na 

nějž skupina UNIPETROL postupně přechází od začátku roku 2007. Mezi 

hlavní výhody fúze patří především zjednodušení toků meziproduktů v rámci 

jedné společnosti a lepší využití existujících synergií. Dalším pozitivem je i 

zefektivnění interního nákupu a prodeje vlastních produktů uvnitř skupiny. 

V neposlední řadě tato změna umožní výraznější kontrolu nad celým řetězcem 

výroby a obchodu, od nákupu ropy až po péči o zákazníka. Fúzí vznikl jeden 

kompaktní celek, ve kterém se zjednoduší organizační, personální, 

administrativní a logistická struktura aktivit. Společnost je rozdělena na jednu 

výrobní a tři obchodní jednotky (tzv. Business Units), a to podle typů produktů. 

2.2.1 Výrobní jednotka 

Výrobní jednotku tvoří tři závody (Závod chemických výrob, Závod 

Energetika, Závod Služby) Závod chemických výrob provozuje výrobní jednotky 

podle plánu a požadavků BU II a BU III: 

Ø Etylenová jednotka (hlavní výrobky etylen, propylen, benzen); 

Ø Polypropylen; 

Ø Polyetylen; 

Ø Výrobna OXO (2-Etylhexanol, n-butanol, i-butanol); 

Ø Výroba vodíku; 

Ø Výroba amoniaku a močoviny; 

Ø Výroba sazí Chezacarb; 

Ø Výroba a dodávky technických plynů pro celý areál. 

Závod Energetika zásobuje celý areál energiemi (elektrická energie, pára) 

a vodami. Pro celý areál zajišťuje čištění odpadních vod. 
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Závod Služby spravuje celý areál, provozuje hasičskou záchrannou službu 

pro areál a zajišťuje logistiku plastů, močoviny a Chezacarbu. 

2.2.2 BU I – (obchodní jednotka UNIPETROL RAFINÉRIE) 

BU I podniká v průmyslu zpracování ropy. V souladu s vlastnickými právy 

UNIPETROLU plánuje a řídí přepracování ropy v ČESKÉ RAFINÉRSKÉ na 

výsledné produkty, a to zejména podle potřeb navazujících výrob ve skupině 

UNIPETROL. Společnost je nejvýznamnějším subjektem na českém trhu ve 

velkoobchodním prodeji ropných produktů. Hlavní předmět podnikání: 

Ø komplexní zajištění surovin pro petrochemické výroby ve skupině 

UNIPETROL; 

Ø velkoobchod s motorovými palivy a dalšími rafinérskými výrobky; 

Ø nákup ropy pro rafinérské výroby ve skupině UNIPETROL; 

Ø optimalizace spojení rafinérských a petrochemických výrob s důrazem na 

maximální využití synergií technologických celků; 

Ø optimalizace rafinérských výrob ve skupině UNIPETROL. 

2.2.3 BU II – (obchodní jednotka monomery a agroprodukty) 

BU II podniká v oblasti petrochemických produktů, čpavku a močoviny. 

Plánuje a řídí výrobu navazující na zpracování ropy a dodává polotovary pro 

následný segment polyolefinům. BU II je klíčovým dodavatelem etylenu, 

propylenu, benzenu, čpavku a dalších chemických a petrochemických surovin 

pro ostatní chemické společnosti v České republice a střední Evropě. Hlavní 

aktivity: 

Ø zajištění surovin pro výrobu polyolefinů v UNIPETROLU; 

Ø prodej petrochemických produktů, čpavku a močoviny; 

Ø rozvoj a strategie petrochemických a chemických výrob. 

2.2.4 BU III – (obchodní jednotka polyolefiny) 

BU III podniká v segmentu plastických hmot - polyolefinů. Plánuje výrobu 

na výrobnách polypropylénu (PP) a vysokohustotního polyetylenu (HDPE) a 

zajišťuje prodej hotových produktů PP a HDPE. Ve spolupráci s výzkumnou a 

vývojovou základnou v Polymer Institutu Brno pak BU III zajišťuje a podílí se i 

na modifikaci stávajících a vývoji nových polyolefinických produktů. BU III je 
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nejvýznamnějším dodavatelem polyolefinů na trhu ČR a s ohledem na 5 % 

evropských kapacit v HDPE respektive 2 % PP je významným subjektem 

zejména v oblasti střední Evropy. Hlavní aktivity: 

Ø zajištění prodeje produktů PP a HDPE; 

Ø koordinace výzkumu a vývoje v oblasti polyolefinů, realizovaného v 

Polymer Institutu Brno; 

Ø poskytování technického servisu a konzultací stávajícím i potenciálním 

zákazníkům. 

2.3 BENZINA, s.r.o. 

Sídlo: Dělnická 12, 170 04 Praha 7 

IČ: 60193328 

DIČ: CZ60193328 

Telefon: 284 012 111 

Fax: 220 874 058 

E-mail: benzina@benzina.cz 

Internet: www.benzina.cz 

BENZINA, s.r.o. s 319 veřejnými čerpacími stanicemi provozuje největší 

celostátní síť v České republice a nabízí motorová paliva a další zboží a služby 

široké skupině zákazníků. Obchodní značka BENZINA působí na trhu již téměř 

50 let.  

Nová obchodní strategie společnosti BENZINA klade důraz na vysokou 

kvalitu nabídky produktů a služeb v příjemném prostředí postupně 

rekonstruovaných čerpacích stanic, pod novou prémiovou značnou BENZINA 

Plus, s cílem zvýšit prodeje pohonných hmot a tržní podíl BENZINY na vysoce 

konkurenčním trhu v České republice.  

2.4 PARAMO, a.s. 

Sidlo: Přerovská 560, 530 06 Pardubice 

IČ: 48173355 

DIČ: CZ48173355 

Telefon: 466 810 111 

Fax: 466 335 019 

E-mail: paramo@paramo.cz 
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Internet: www.paramo.cz 

Akciová společnost PARAMO zpracovává ropu na rafinérské a asfaltářské 

výrobky a dále i na mazací a procesní oleje, včetně výrobků navazujících a 

pomocných. Rafinérie od roku 2003 nakupuje a zpracovává olejové 

hydrogenáty a hydrokrakáty. Získané meziprodukty využívá při výrobě 

základových a mazacích olejů s velmi nízkým obsahem síry. Společnost své 

produkty umisťuje především na domácím trhu.  

2.5 UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 

Sídlo: Litvínov-Záluží 1, 436 70 Litvínov 

IČ: 27608051 

DIČ: CZ27608051 

Telefon: 476 165 668 

Fax: 476 709 553 

E-mail: services@unipetrol.cz 

Internet: www.unipetrolservices.cz 

Centrum sdílených služeb (Shared Service Centre/SSC) vzniklo 1. ledna 

2007. Bylo vytvořeno převodem části administrativních a podpůrných aktivit ze 

společností UNIPETROL, CHEMOPETROL, UNIPETROL DOPRAVA, 

BENZINA a UNIPETROL Trade. Posláním UNIPETROL SERVICES je 

poskytovat své služby ostatním společnostem, zefektivnit tak jejich práci, snížit 

náklady a přinést jim celkovou efektivitu. 

2.6 UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. 

Sídlo: Litvínov - Růžodol č.p. 4, 436 70 Litvínov 

IČ: 64049701 

DIČ: CZ64049701 

Telefon: 476 163 133 – úsek obchodního ředitele 

Fax: 476 162 015 

E-mail: obchod@unipetroldoprava.cz 

Internet: www.unipetroldoprava.cz 

Společnost UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. se zabývá dopravou a 

přepravou zejména chemických produktů po železnici, především pro členy 

skupiny UNIPETROL. Železniční přepravu vozových zásilek zajišťuje 

http://www.paramo.cz/
http://www.unipetrolservices.cz/
http://www.unipetroldoprava.c/
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prostřednictvím spedičních společností s veřejnými dopravci a také vlastními 

vlaky se soukromými dopravci po síti celostátních drah včetně vazby na jiné 

veřejné a soukromé dopravce v zahraničí.  
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3. NÁSTROJE ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA 

Mít k dispozici co nejvíce aktuálních informací o obchodním partnerovi je 

přáním každého především v situaci, kdy je časově odděleno dodání zboží či 

služeb a platba. Řízení kreditních rizik, tj. rizik spojených s úhradou pohledávek, 

je v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou samozřejmostí. V našich 

podmínkách se setkáváme s tímto pojmem teprve po roce 1989, kdy na trh 

vstoupily zahraniční společnosti, které z praxe znají lákavou představu 

odběratelů získat bez jakýchkoliv formalit levný úvěr od svých dodavatelů. Ještě 

naléhavější je potřeba informací o stávajícím nebo novém obchodním 

partnerovi v oblasti vnějších ekonomických vztahů. Míra rizika nesplacení 

pohledávky roste s geografickou vzdáleností, kulturními a náboženskými 

odlišnostmi a specifickými zvyklostmi v oblasti obchodu. V takovéto situaci je 

absence informací o partnerovi vysloveným hazardem a může negativně 

ovlivnit i volbu vhodných platebních instrumentů. V konečném důsledku nutně 

vede k obtížně vymahatelným pohledávkám.  

3.1 INFORMAČNÍ ZDROJE 

Vlastní zkušenosti s obchodním partnerem jsou hlavním informačním 

zdrojem. Jedná se především o jeho plnění povinností vyplývajících ze smluv, 

dodržování sjednaných termínů odběru zboží a platebních podmínek atd. 

Pokud selžou vlastní zkušenosti a nebo naše informace nemá přesvědčivou 

vypovídající hodnotu, přicházejí na řadu vnější informační zdroje, a to 

především: obchodní partneři, úřední registry podnikatelských subjektů 

(obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík), masmédia, katalogy, databáze na 

elektronických nosičích, banky a v neposlední řadě specializované informační 

kanceláře. 

Specializované informační kanceláře poskytují různé druhy informací, 

z nichž nejžádanější je tzv. kreditní nebo-li obchodní informace. Tato informace 

obsahuje ekonomické údaje, zpravidla za poslední tři roky, zahrnuje hodnocení 

bonity a platební morálky společnosti (některé kanceláře používají svůj 

ratingový systém), vyjadřuje se k předpokládanému obchodnímu spojení, výši 

možného úvěru a v neposlední řadě upozorňuje na možné riziko. Rovněž 

informuje o případných zkušenostech, které detailněji dokreslují 
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úvěruschopnost příslušné společnosti (mimosoudní inkaso pohledávek, 

upomínání, soudní řízení). Informační kancelář zpracovávající informaci 

prezentuje svůj nezávislý názor. Obchodní informace mají důvěrný charakter a 

jejich využívání se řídí smlouvou mezi informační kanceláří a jejím uživatelem.  

V dalších řádcích se budu zabývat nástroji, které využívá společnost 

UNIPETROL SERVICES, s.r.o. pro řízení kreditního rizika v konkrétních 

společnostech skupiny UNIPETROL, a to ve společnosti UNIPETROL RPA, 

s.r.o., UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. a PARAMO, a.s. (dále jen Skupina). 

K prověření potencionálního obchodního partnera využívá Skupina služeb 

hned několika společností uvedených dále.  

3.1.1 Dun & Bradstreet 

Mateřská společnost Dun & Bradstreet, s.r.o. (DB) byla založena v roce 

1841 a disponuje širokou sítí informačních kanceláří po celém světě. DB 

v České republice byla založena v roce 1992 a od té doby sbírá a poskytuje 

informace o českých, slovenských společnostech a prostřednictvím 

zahraničních kanceláří o společnostech z celého světa. Nabízí celou řadu 

produktů jako např. marketingové informace, vymáhání pohledávek, katalogy, 

studie a hlavně hospodářské informace o společnosti, čímž napomáhá 

k posouzení bonity potencionálního obchodního partnera. Skupina služeb DB 

využívá od roku 2002. Prostřednictvím DB se podařilo vyhodnotit bonitu a rizika 

u cca 710 obchodních společností.  

3.1.2 DC Group 

DC GROUP náleží do skupiny TCM GROUP International, největší 

světové sítě inkasních kanceláří založené v roce 1987 v Belgii. Dnes skupina 

disponuje 2 500 inkasními specialisty ve 144 zemích. DC GROUP je tvořena 

profesionály, kteří mají zkušenosti z informačních a inkasních agentur v ČR a 

dále pak bývalých elitních specialistů z resortu ministerstva vnitra a speciálních 

složek. Mezi hlavní aktivity DC GROUP patří zejména mimosoudní inkaso 

pohledávek, soudní inkaso pohledávek, exekuční řízení, správa pohledávek a 

v neposlední řadě podpora řízení kreditního rizika, kterou využívá Skupina ve 

formě hospodářských informací od roku 2007. 
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3.1.3 Mádl Consulting 

Ing. Marek Mádl je absolventem VŠE, Fakulta financí a účetnictví – 

specializace mezinárodní finance. Během několikaleté praxe ve finančním 

sektoru (Česká spořitelna, a.s., Hypo – stavební spořitelna, a.s., Vojenský 

otevřený penzijní fond, a.s., Foresbank, a.s., Foresta group, a.s.) se postupně 

specializoval na oblast řízení aktiv a pasiv, analýzy investičních příležitostí, 

bilanční analýzy firem, interní zákaznický rating, vymáhání pohledávek. 

Spolupracoval na vývoji programů pro finanční plánování a zkoumání úvěrové 

způsobilosti klientů, podílel se na zpracování metodických pokynů pro řízení 

kreditního rizika, poskytování úvěrů podnikatelům a spotřebních úvěrů včetně 

podrozvahových operací. Od roku 1999 do října 2004 zastával pozici 

riskmanagera ve společnosti ÖMV ČR, a.s. se zodpovědností za řízení 

kreditního rizika společnosti, přidělování obchodních limitů, provádění interního 

ratingu zákazníků, reporting a spolupráci v rámci vymáhání pohledávek. Od 

října 2004 působí jako nezávislý konzultant v oblasti poskytování analýz 

platební schopnosti a vůle odběratelů a v oblasti řízení kreditních rizik. Služeb 

pana Mádla v hojné míře využívá společnost UNIPETROL RPA. 

3.2 OBCHODNĚ ZÁVAZKOVÉ VZTAHY VE SKUPINĚ 

Ve Skupině vznikají obchodně závazkové vztahy na základě smluv, tj. 

převážně na základě kupních smluv, smluv o dílo, smluv o poskytování služeb a 

jiných.  

Skupina využívá ke zpracování jednotlivých smluv technické podpory 

systému Workflow. Workflow smluv podporuje procesy tvorby, připomínkování, 

schvalování a elektronickou evidenci smluv a jejich dodatků.  

Návrh smlouvy se do Workflow zakládá v době, kdy je již známa její 

písemná podoba. Zpracovatel je povinen při schvalovacím řízení zabezpečit 

soulad s Podpisovým řádem jednotlivých společností, tzn. že smlouvu či 

dodatek musí před samotným podpisem zaslat příslušným osobám 

k připomínkování. V každém případě se ke smlouvám či dodatkům vyjadřuje 

právní odbor jednotlivých společností a finanční úsek UNIPETROL SERVICES, 

s.r.o. Úpravy, které např. ještě před podpisem vznese obchodní partner, se dají 

v samotné smlouvě promítnout, ale pouze tak, že se celý návrh vrací zpět ke 

zpracovateli a smlouva musí znovu absolvovat celé schvalovací řízení. 
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Výše uvedený proces usnadňuje společnostem tvorbu smluv, eliminuje 

potencionální rizika společností z chybně ošetřených práv a povinností tím, že 

všechna ustanovení smluv musí projít připomínkami odborníků v dané oblasti. 

Ve Skupině je na správnost obchodních smluv kladen veliký důraz, vždyť přece 

korektně ošetřená práva a povinnosti v obchodně závazkovém vztahu umožňují 

zboží nejen dodat, ale i prodat, tzn. dostat za něj řádně a včas zaplaceno. 

Z tohoto důvodu se budu v následujících řádcích zabývat jednou z podstatných 

náležitostí smluv. 

3.3 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Platební podmínky mají zásadní význam pro finanční stabilitu podniku. 

Zajištění plateb patří bezesporu mezi nejnáročnější činnosti a odpovědnosti. 

Platební podmínky určují kdy, kdo, komu, jak a kde má být placeno. Z pohledu 

řízení kreditního rizika je pro mne důležité zabezpečit časové hledisko a s tím 

související riziko. Kdybych si mohla vybrat, zvolila bych samozřejmě tu 

nejbezpečnější platební podmínku – placení předem. Jenže společnosti 

Skupiny nejsou na trhu jediným dodavatelem, a tak se musí přizpůsobit trhu, a 

to zejména tehdy, když jde o trh kupujícího, kde převládá nabídka nad 

poptávkou. Výhodnější platební podmínky prosadím jen v případě vyšší 

poptávky nebo nabízením výjimečného, bezkonkurenčního zboží. Nejčastěji 

používané platební podmínky ve Skupině lze rozdělit dle typu a časového 

hlediska do  kategorií viz tabulka č. 1. 

Tabulka č.  1     Platební podmínky dle časového hlediska 

Platební 

podmínka Charakteristika 

Platba před 

odesláním zboží 

Nejvýhodnější podmínkou pro prodávajícího. Používána  u 

nových zákazníků a zákazníků s vyšším teritoriálním 

rizikem. 

Platba proti 

předání 

dokumentů 

Je vázána na předložení požadovaných nebo dohodnutých 

dokumentů, které jsou nezbytné pro oprávnění k převzetí 

zboží a tím zajišťují jeho řádné zaplacení (např. inkasní, 

skladovací, dopravní, pojišťovací dokumenty).  

Platba po předání 

zboží 

Nevýhodná pro prodávajícího. Nejčastější využití. 
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Všichni účastníci obchodu mají jeden společný cíl, a to dovést obchod do 

zdárného konce. Prodávající si přeje, aby bylo řádně a včas zaplaceno za jeho 

zboží nebo jím poskytnutou službu. Kupující naopak žádá, aby vždy zaplatil jen 

za takové zboží nebo službu, které si objednal. Splnění takových požadavků 

dokáží nejspolehlivěji zajistit právě dokumentární platební instrumenty, které 

charakterizuji v následujících řádcích. V posledních letech dochází ve Skupině 

k výraznému poklesu použití takovýchto platebních podmínek, a to hlavně z 

důvodu rozrůstajícího se portfolia stabilních a zkušenostmi prověřených 

odběratelů a v neposlední řadě kvůli finanční náročnosti těchto instrumentů, 

která se projeví ve vyšších cenách a tím v oslabení konkurenceschopnosti 

zboží. Dovolte mi, abych Vám představila ty nejdůležitější, a to dokumentární 

inkaso, dokumentární akreditiv a v neposlední řadě instrumenty minimalizující 

kreditní riziko ve formě bankovní záruky, směnky a zástavy. 

3.3.1 Dokumentární inkaso 

Dokumentární inkaso se používá všude tam, kde není možné požadovat 

vystavení dokumentárního akreditivu nebo tam, kde se jedná o vzájemně 

známé klienty, případně kdy jde o nižší částky. Dokumentární inkaso je méně 

výhodnou platební podmínkou pro prodávajícího než platba předem nebo 

akreditivem. 

Zpracování dokumentárních inkas se řídí Jednotnými pravidly pro inkasa 

(Uniform Rules for Collections) publikovanými Mezinárodní obchodní komorou 

v Paříží účinnými od 1. 1. 1979 a naposledy revidovanými v roce 1995. Ve 

smyslu těchto pravidel jsou inkasní pohledávky pohledávkami klienta, nikoliv 

inkasní banky, které jsou doklady pouze svěřeny k obstarání inkasa. Vysílající 

ani předkládající banka nemá možnost donutit dlužníka k převzetí dokumentů a 

zboží za podmínek uvedených v inkasním příkazu [4], [2]. 

Dokumentární inkaso lze realizovat dvěma způsoby: 

Ø D/P (documents against payment): tato podmínka, vydat dokumenty proti 

zaplacení znamená, že dokumenty nebudou předkládající bankou 

vydány kupujícímu, pokud nebude zaplacena částka inkasa. Tyto 

dokumenty by měly být disponibilního charakteru. Zboží musí zůstat do 



Bc. Eva Koutná: Řízení kreditního rizika ve skupině UNIPETROL 

2009                                                                                                                                          
                                                                 

14

jeho zaplacení v dispozici prodávajícího, resp. je dispoziční právo 

převedeno na zahraniční inkasní banku.  

Ø D/A (documents against acceptance): na základě této instrukce vydává 

banka doklady proti akceptaci směnky či vystavení směnky vlastní. Jde 

v podstatě o dodavatelský úvěr. Tato podmínka je ještě méně výhodná 

pro prodávajícího než předchozí, protože je přechodem k úvěrovým 

obchodům.  

Ve formě D/P bylo ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. v roce 2008 

zinkasováno cca 75 mil. Kč. 

3.3.2 Směnka 

Směnka je důležitým úvěrovým a platebním nástrojem. Uzavřením 

Ženevské konvence o směnkách v roce 1930 se směnečné právo ve světovém 

měřítku rozdělilo na dva systémy právních úprav, tj. tzv. skupina ženevského 

směnečného práva (patří sem i česká zákonná úprava – zákon směnečný a 

šekový č. 191/1950 Sb.) a skupina anglo-amerického směnečného práva. Ze 

zákona jsou směnky obchodovatelným cenným papírem. Právo vyplývající ze 

směnky lze převádět rubopisem. Toto právo zaniká zničením směnky. Směnka 

je cenný papír abstraktní, což znamená, že směnečné právo není závislé na 

jiném právním poměru, který byl vlastně podkladem pro zřízení směnečného 

práva, tj. vystavení směnky (např. kupní smlouva) [4]. 

Zákon přesně určuje předepsané náležitosti směnky, bez kterých by 

směnka nebyla právně vymahatelná. Předepsané náležitosti jsou odděleně 

definovány pro směnku vlastní a pro směnku cizí. Jednoduše řečeno, rozdíl 

mezi směnkou vlastní a cizí spočívá hlavně v tom, že bezpodmínečný slib 

výstavce zaplatit u směnky vlastní se mění na bezpodmínečný příkaz u směnky 

cizí. 

Ve Skupině využíváme směnky vlastní i cizí, s avalem, fixní, ale i směnky 

na viděnou či bianko se směnečným vyplňovacím prohlášením. Majoritní část 

pohledávek společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – obchodní jednotky BU I je 

zajištěna vlastními směnkami odběratelských společností s avaly fyzických 

osob, které jsou statutárními zástupci daných společností. 
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3.3.3 Dokumentární akreditiv 

Dokumentární akreditiv, anglicky Letter of Credit – L/C  je nejlépe 

propracovaný platební instrument představující kvalitní platební zajištění pro 

obě zúčastněné strany obchodní transakce. To se odráží ve vyšších poplatcích 

za provedené akreditivní operace ve srovnání např. s dokumentárním inkasem. 

Akreditiv je písemný závazek banky vůči prodávajícímu zaplatit určenou 

peněžní částku podle akreditivních podmínek stanovených kupujícím. 

Podmínkou pro splnění akreditivního závazku je předložení předepsaných 

dokumentů ze strany prodávajícího. U akreditivních operací  se všechny 

zúčastněné strany zabývají pouze dokumenty, nikoliv zbožím nebo službami. 

Akreditivní platby jsou zcela oddělené od kupních smluv. Zpracování 

dokumentárních akreditivů se řídí Jednotnými zvyklostmi a pravidly (The 

Uniform Custome and Praktice for Documentary Credits – UCP) č. 600 

vydanými Mezinárodní obchodní komorou v Paříži a naposledy revidovanými 

v roce 2007. 

Účastníky akreditivní operace jsou zpravidla čtyři strany [1]: 

Ø příkazce (kupující), vystavující banka (banka příkazce), avizující 

(potvrzující) banka, tj. banka příjemce, příjemce (prodávající). 

Jelikož typů dokumentárních akreditivů je mnoho, budu v následujících 

řádcích charakterizovat jen ty nejčastěji používané  ve Skupině:  

Ø Nepotvrzený neodvolatelný dokumentární akreditiv zavazuje vystavující 

banku zaplatit příjemci akreditivu dle podmínek akreditivu, předloží-li 

řádně akreditivem požadované dokumenty. Příjemce má tedy závazek 

banky, který je nezávislý na závazku kupujícího vyplývajícím z kontraktu, 

zaplatit za akreditivu odpovídající dokumenty. Tento platební instrument 

tedy vytváří nový závazek subjektu, který je zpravidla bonitnější než 

kupující, a tak efektivně odstraňuje platební riziko kupujícího. Prodávající 

tak spoléhá především na závazek banky – podstupuje platební riziko 

banky a riziko země sídla banky. Další banka zúčastňující se akreditivní 

operace – avizující banka – akreditiv pouze avizuje, a nemá tak žádný 

platební závazek z akreditivu k příjemci [1]. 

Ø Potvrzený neodvolatelný dokumentární akreditiv je bankovní instrument, 

u kterého na rozdíl od neodvolatelného akreditivu nepotvrzeného vzniká 

další závazek banky umístěné zpravidla v zemi prodávajícího zaplatit 
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příjemci dle podmínek akreditivu, předloží-li řádně akreditivem 

požadované dokumenty. Prodávající má tedy závazek další (potvrzující) 

banky, který je nezávislý na závazku kupujícího i na závazku banky 

vystavující akreditiv zaplatit z akreditivu odpovídající dokumenty. 

Prodávající pak především spoléhá na závazek banky ve své zemi – 

potvrzující banky, má však ve svůj prospěch i nadále závazek banky 

vystavující akreditiv. Tento instrument tedy efektivně odstraňuje riziko 

země sídla vystavující banky z hlediska placení i riziko nezaplacení touto 

vystavující bankou [1].  

Ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. je použití tohoto instrumentu 

minimální a především v těch případech, kdy nelze na daného odběratele získat 

potřebné krytí od pojišťovny či teritorium exportéra pro uskutečnění obchodu 

tento instrument výslovně vyžaduje (např. Pákistán). Tímto způsobem byly 

v roce 2008 uskutečněny v UNIPETROL RPA, s.r.o. obchodní transakce 

v celkovém objemu cca 163 mil. Kč. 

3.3.4 Bankovní záruka 

Bankovní záruka je neodvolatelný závazek banky zaplatit předem určenou 

sumu peněz v případě nedodržení podmínek kontraktu prodávajícím nebo 

nezaplacení zboží a služeb kupujícím. Záruku vydává banka. 

Bankovní záruka je ve Skupině velice často používaným zajišťovacím 

instrumentem jak na straně dodavatelské, tak i na straně odběratelské. 

Představím jen ty druhy bankovních záruk, se kterými je ve Skupině pracováno: 

Ø Platební zárukou se banka zavazuje zaplatit buď přímo příjemci nebo 

bance příjemce smluvenou částku v případě, že dlužník není schopen 

dostát svým platebním závazkům [4].  

Ø Záruka za nabídku je často vyžadována na dodavatelích, aby ukázali 

odběrateli, že se jedná o závaznou nabídku a že předkládající strana 

podepíše smlouvu, jestliže nabídka v tendru bude přijata. Vystavení 

takové záruky je rovněž signálem pro odběratele, že dodavatel je 

finančně schopný ucházet se o takový obchod. Odběratel může být 

rovněž ujištěn, že jestliže bude kontrakt udělen, potom budou k dispozici 

následné záruky např. za dobré provedení kontraktu [4]. 
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Ø Záruka za dobré provedení smlouvy zajišťuje odběrateli sladění výkonu 

dodavatele s jeho smluvními závazky [4].  

Ø Záruka za vrácení akontace zajišťuje odběrateli vrácení předem 

zaplacené částky v případě nesplnění smluvních podmínek ze strany 

dodavatele [4]. 

Ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. byla v roce 2008 zajištěna 

zárukou za dobré provedení smlouvou sjednaného díla či akontační zárukou 

hodnota díla ve výši 480 milionů Kč a platební zárukou hodnota pohledávek ve 

výši 800 milionů Kč. 

3.3.5 Zástava věci nebo právem na ní 

Zástavní právo slouží k zajištění pohledávky nebo jejího příslušenství tím, 

že v případě jejich řádného a včasného neplnění je zástavní věřitel oprávněn 

domáhat se uspokojení z věci zastavené. Je upraveno zejména v ustanovení   

§ 152 a následujících občanského zákoníku a dále pak v příslušných 

ustanoveních obchodního zákoníku. Tento instrument je převážně využíván ve 

společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – obchodní jednotce BU I ve formě zástav 

nemovitého majetku. Konkrétně se přípravou zástavních smluv, podáním 

návrhů na vklad nemovitostí do katastru nemovitostí a spoluprací při případném 

řešení pohledávek právní cestou zabývá specialista kreditního rizika. 

3.4 MINIMALIZACE KREDITNÍHO RIZIKA 

Situace, kdy kupující dostane zboží dříve než je zaplatí dostává 

prodávajícího do nevýhody. Přesto je toto běžnou realitou a často jedinou 

možností, jak obstát na trhu proti tlaku konkurence. Neměli bychom však 

riskovat. O platební schopnosti a obchodní morálce kupujícího bychom měli mít 

před poskytnutím úvěru podrobné a spolehlivé informace. Poskytovaný úvěr 

může být nezajištěný nebo naopak zajištěný.  

Bonitním a spolehlivých obchodním partnerům lze poskytnout nezajištěný 

úvěr. Ovšem ve většině případech dochází k zajištění úvěru např. směnkou, 

akreditivem s odloženým placením, bankovním akceptem, bankovní zárukou, 

firemní zárukou, zástavou, úvěrovým pojištěním atd. 

Prostředky zajištění plní většinou dvě funkce, a to funkci zajišťovací a 

funkci uhrazovací. Funkce zajišťovací znamená, že právo věřitele vůči 
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dlužníkovi ještě před dobou, kdy má být uspokojeno dlužníkem (tj. před 

splatností pohledávky), zabezpečují z hlediska budoucího uspokojení tím, že 

dlužníka motivují k včasnému plnění jeho závazku. Funkce uhrazovací spočívá 

v tom, že některé prostředky zajištění dávají věřiteli možnost dospělé právo za 

stanovených podmínek a stanoveným způsobem uspokojit, jestliže není 

uspokojeno dlužníkem. Zajišťovací vztah má zásadně povahu vztahu 

vedlejšího, akcesorického. Akcesorická povaha se projevuje v tom,                   

že zajišťovací závazek nemůže vzniknout ani existovat bez existence závazku 

zajišťovaného. Úprava zajištění závazků není v obchodním zákoníku jako celek 

komplexní. Některé nástroje (prostředky) zajištění jsou naopak upraveny 

v celém rozsahu, takže použití občanského zákoníku nepřichází v úvahu. 

Takovou povahu má úprava ručení, bankovní záruky a uznání závazku. U 

jiných prostředků zajištění stanoví obchodní zákoník pouze dílčí odchylky a 

doplňky úpravy obsažené v občanském zákoníku. V ostatním pro ně platí 

úprava v občanském zákoníku. Mezi tyto prostředky zajištění patří zástavní 

právo k věci a smluvní pokuta. 

3.4.1 Úvěrové pojištění pohledávek 

Velmi důležitou výhodou úvěrového pojištění pohledávek je přesun 

kreditního rizika na pojišťovnu. Jde o službu, která v sobě zahrnuje analýzu 

úvěrového rizika skládající se z finanční analýzy, analýzy platební kázně, 

analýzy ostatních faktorů jako je historie, počet zaměstnanců, význam 

společnosti v odvětví, analýzy sektorových trendů a teritoriálního rizika. 

Informace potřebné pro analýzy získává pojišťovna od specializovaných 

agentur s nadnárodní působností.  

Vzhledem k tomu, že komunikace a přenos informací mezi systémem 

pojišťovny a využívanými databázemi je automatizován, je pojišťovna schopna 

pružně reagovat na požadavky klientů. Pro monitoring vybraných faktorů 

(sledování konkurzů, návrhů na konkurzy a platební morálka) využívá externí 

databáze, jejichž údaje jsou automaticky srovnávány s údaji pojišťovny a 

automaticky vyhodnocovány. Výsledkem analýzy rizika hodnocené společnosti 

je rozhodnutí o úvěrovém limitu, které je podle požadavků klienta zasíláno           

e-mailem, faxem nebo poštou.  
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Předmětem pojištění jsou komerční a teritoriální rizika. Komerční rizika 

vyplývající z ekonomické a finanční situace kupujícího: 

a) doložená platební neschopnost:  

Ø konkursní řízení na jmění kupujícího nebo odmítnutí 

konkursního řízení na základě nedostatku konkursní 

podstaty s tím, že pohledávky pojištěného byly do 

konkursního řízení zahrnuty a pojištěný utrpěl majetkovou 

újmu; 

Ø soudní vyrovnání mezi kupujícím a jeho věřiteli s tím, že 

pohledávky pojištěného byly do tohoto vyrovnání 

zahrnuty a pojištěný utrpěl majetkovou újmu; 

Ø mimosoudní vyrovnání mezi kupujícím a jeho věřiteli 

s tím, že pojištěný utrpěl majetkovou újmu; 

Ø nařízený výkon rozhodnutí (exekuce) na majetek 

kupujícího nepřinese úplné uspokojení pohledávky 

pojištěného; 

b) předpokládaná platební neschopnost či nevůle kupujícího projevující se 

tím, že dlužník nezaplatí věřiteli pohledávku ani po určité době od data 

její splatnosti. 

Teritoriální rizika ohrožují splatnost pohledávek českých vývozců nebo 

omezují výnosnost zahraničních investic českých právnických osob a vyplývají 

z politické, finanční a makroekonomické situace země zahraničního kupujícího, 

resp. třetí země. Z hlediska obchodních partnerů mají povahu vyšší moci. Jsou 

to zejména: 

Ø platební potíže vyvolané politickými událostmi v zemi sídla zahraničního 

kupujícího;  

Ø nemožnost transferu úhrad do České republiky v důsledku vážných 

ekonomických potíží země sídla zahraničního kupujícího; 

Ø administrativní rozhodnutí orgánů státu zahraničního kupujícího; 

Ø administrativní a politická opatření ve třetích zemích; 

Ø přírodní katastrofa. 

Společnosti ve Skupině pojišťují své pohledávky od roku 2000. Zpočátku 

byly pojišťovány pohledávky za novými odběrateli nebo odběrateli s vyšším 

kreditním rizikem. Později začaly být pojišťovány i pohledávky za letitými a 
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strategickými odběrateli Skupiny. Společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. využívá 

služeb hned několika zajistitelů, a to Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s., 

Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka, Euler Hermes Čescob a 

Coface Czech Credit Management Services spol. s r.o. 

Myslím, že teoretického popisu dotčených nástrojů bylo již dostatek. Nyní 

nastal ten správný okamžik k předání praktických zkušeností z této oblasti. Ve 

Skupině nebylo co se týká řízení kreditního rizika ponecháno nic náhodě, a tak 

se v následujících řádcích pokusím zhodnotit konkrétní systémové nástroje 

společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., které jsou nedílnou součástí rostoucí 

prosperity této společnosti. 
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4. ANALÝZA ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA VE SKUPINĚ 
UNIPETROL 

Ve Skupině nebylo co se týká řízení kreditního rizika ponecháno nic 

náhodě, a tak v následujících řádcích představím konkrétní systémový přístup 

společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., který je dle mého soudu 

nejpropracovanější v rámci celé Skupiny. Zároveň se pokusím vyhodnotit jeho 

efekt na minimalizaci kreditního rizika. Ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. 

je kreditní riziko řízeno odděleně dle jednotlivých obchodních jednotek.  

4.1 KREDITNÍ POLITIKA A SPRÁVA KREDITNÍHO RIZIKA         

V JEDNOTCE BU I 

Jelikož hlavním úkolem této jednotky je prodej motorových paliv, který 

patří mezi rizikovější obchodní aktivity, tak i odběratelské portfolio tohoto 

odvětví je vnímáno jako rizikovější, a tudíž si žádá zvýšenou pozornost 

kladenou na prevenci a neustálý monitoring kreditního rizika těchto odběratelů. 

Systémovým nástrojem minimalizace kreditního rizika je směrnice závazná pro 

všechny zaměstnance této jednotky.  V jednotce BU I je správcem kreditního 

rizika specialista, který koordinuje činnosti související s přípravou a realizací 

zajištění pohledávek mezi útvarem tuzemského prodeje, odborem finančního 

řízení UNIPETROL SERVICES, s.r.o., právníkem BU I a externími poskytovateli 

služeb. Spravuje směnky a směnečná prohlášení, zástavní smlouvy, kopie 

bankovních a korporátních garancí, zasílá návrh na vklad zástav do katastru 

nemovitostí. Archivuje znalecké posudky tržní ceny zastavených nemovitostí. 

Spravuje evidenci kreditních limitů a jejich zajištění. Účastní se jednání 

kreditního výboru jako zapisovatel. Je zodpovědný za korespondenci a 

komunikaci s dlužníky.  

Odpovědným orgánem BU I v oblasti kreditních limitů je kreditní výbor, 

který kontroluje dodržování pravidel kreditní politiky a dodržování kreditních 

limitů a rozhoduje o způsobu řešení  pohledávek po lhůtě splatnosti. Kreditní 

výbor zasedá v pravidelném týdenním cyklu za účasti ředitele úseku obchodu a 

marketingu, ředitele pro tuzemský prodej, vedoucího prodeje pohonných látek, 

právníka BU I, specialisty kreditního rizika (zapisovatel), ředitele pro export, 

vedoucího útvaru prodeje surovin pro petrochemii, vedoucího odboru finančního 
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řízení UNIPETROL SERVICES, s.r.o. a finančního specialisty odboru 

finančního řízení UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 

4.1.1 Nastavení kreditního limitu 

Postup při nastavování kreditního limitu, tedy limitního objemu otevřených 

pohledávek, musí brát zřetel na všechny skutečnosti získané komplexní 

analýzou dané společnosti pomocí všech možných instrumentů. Výši kreditního 

limitu a jeho zajištění navrhuje člen kreditního výboru či jím pověřená osoba 

formou písemné žádosti (elektronickou poštou) nebo přednesením žádosti na 

zasedání kreditního výboru. Výši kreditního limitu a jeho zajištění schvaluje 

vedení kreditního výboru jednomyslně.  

Způsoby používané k zajišťování eliminování kreditního rizika a hodnocení 

bonity zákazníků jsou vícekritériové. Příklady používaných instrumentů jsou 

rating finančního zdraví, platební schopnosti a personální analýzy společnosti, 

majetkový scanning (směnky, zástavy nemovitostí), pojištění pohledávek, 

bankovní a korporátní garance. Vedení kreditního výboru může rozhodnout, že 

nebude vyžadováno zajištění obchodu, pokud se jedná o společnosti v rámci 

holdingu PKN ORLEN – UNIPETROL nebo jiné významné společnosti. 

Každá společnost, které má být přidělen kreditní limit, musí projít 

hodnocením finančního zdraví a platební schopnosti. K tomuto hodnocení je 

využívána spolupráce s externími společnostmi (Mádl Consulting, popř. jiný 

schválený partner). Finanční a technická analýza platební schopnosti zákazníka 

se prověřuje na základě hospodářských výsledků dané společnosti minimálně 2 

roky na zpět. Jedná se zejména o finanční bilanci, bilanci Cash flow a podíl 

cizích prostředků. Dále se provádí personální analýza zaměřená na jednatele a 

vlastníky prověřovaných společností a jejich historii v jiných společnostech. Na 

základě těchto analýz vydá externí společnost doporučující stanovisko pro 

návrh výše kreditního limitu včetně doporučení vhodných zajišťovacích 

instrumentů (např. směnka, zástava, bankovní garance atd.). Tyto analýzy se 

musí pravidelně, z hlediska plynoucího z mimořádných událostí (jako jsou 

personálních změny ve společnostech a aktuální finanční situace společností), 

opakovat nejméně jednou za rok. 

Majetkový scanning se skládá z majetkové situace hodnoceného subjektu. 

Při zajištění kreditního limitu směnkou je hodnocena bonita směnky. 
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Pro oceňování hodnot zástav se vychází pouze z tržní hodnoty 

nemovitosti. Podkladem pro hodnocení jsou minimálně dva na sobě nezávislé 

posudky (pokud je hodnota dané nemovitosti nižší nebo rovna 5 mil. Kč stačí 

pouze jeden posudek) včetně detailní dokumentace jako je list vlastnictví, 

projektové a foto dokumentace. Při stanovení dané hodnoty nemovitosti se 

vychází z nižší hodnoty nemovitosti. Oceňování hodnot zástav nemovitostí 

probíhá ve spolupráci s externími společnostmi jako je aukční síň Naxos, 

případně jiná realitní kancelář schválená schůzí jednatelů UNIPETROL RPA, 

s.r.o. Hodnotitel nemovitosti v rámci daného posudku garantuje minimální 

odkupní cenu nebo cenu minimálního výtěžku z prodeje formou aukce na 

základě smluv o spolupráci. 

Na základě rozhodnutí vedení kreditního výboru o přidělení kreditního 

limitu se využívá komerčního pojištění pohledávek (ATRADIUS, EGAP, EULER 

HERMES, COFACE). Při rozhodování o výběru pojišťovny pro uzavření pojistky 

je preferován nejvyšší pojistný limit pro daného zákazníka. Ke každé pojistce je 

požadována jako souběžný zajišťovací prostředek směnka, výjimku může udělit 

vedení kreditního výboru. Sjednávání pojištění na základě návrhu obchodního 

útvaru zajišťuje odbor finančního řízení UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 

Akceptovatelné jsou garance všech tuzemských či zahraničních 

bankovních domů s vyhovujícím ratingem (v kompetenci odboru finančního 

řízení UNIPETROL SERVICES, s.r.o.). Za formální úpravu bankovních garancí 

odpovídá odbor finančního řízení UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Korporátní 

garance (ručitelská prohlášení) jsou akceptována pouze u velmi bonitních 

tuzemských či zahraničních mateřských společností (pro něž např. pojišťovna 

nabídne pojistku kreditního rizika; jen pokud je jejich bonita potvrzena analýzou 

jejich finančního zdraví a platební schopnosti). Za formální úpravu korporátních 

garancí (ručitelských prohlášení) odpovídá právník BU I nebo odbor finančního 

řízení UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 

Ostatní zajišťovací instrumenty  jako jsou dokumentární akreditiv, inkaso, 

faktoring pohledávek, zástavy akcií jsou vzhledem k administrativní náročnosti 

využívány pouze ve výjimečných případech na základě rozhodnutí kreditního 

výboru. 
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Odbor finančního řízení UNIPETROL SERVICES, s.r.o. ve spolupráci s 

řediteli obchodních útvarů průběžně monitoruje a udržuje databázi stávajících 

odběratelů v interní databázi kreditních limitů. 

Příslušný ředitel obchodního útvaru na základě očekávaného objemu 

prodeje a splatnosti navrhne celkovou výši kreditního limitu a navrhne způsob 

jeho zajištění. Tento návrh je předložen a projednán na kreditním výboru  a 

následně je stanovena a schválena výše kreditního limitu, která je závazná pro 

všechny zaměstnance společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. – BU I. Na základě 

získaných informací nebo změn na trhu se zbožím může dojít k dočasnému 

krácení nebo navýšení kreditních limitů vybraných odběratelů dle kompetencí 

příslušného ředitele obchodního útvaru.  

4.1.2 Dodržování kreditního limitu 

Každý zaměstnanec, který ovlivňuje výši pohledávek je povinen dodržovat 

kreditní limity schválené vedením kreditního výboru, tzn. zajistit, že celková 

výše otevřených pohledávek příslušného zákazníka nebude vyšší než je výše 

kreditního limitu schváleného vedením kreditního výboru. Obchodní úsek BU I 

je o stavu pohledávek po splatnosti a překročení kreditních limitů pravidelně 

informován odborem finančního řízení UNIPETROL SERVICES, s.r.o., a to 

formou denního reportingu. 

Dočasné překročení kreditního limitu může povolit písemnou formou člen 

kreditního výboru (vyjma specialisty kreditního rizika) nebo jím pověřená osoba, 

a to pouze do výše 5 mil. Kč, nejvýše však do 10 % původní hodnoty kreditního 

limitu. Překročení kreditního limitu nelze aplikovat u zákazníka, u kterého jsou 

evidovány pohledávky po lhůtě splatnosti.  

V případě snížení pojistného limitu příslušnou pojišťovnou je kreditní limit 

bez odkladu snížen o částku, o kterou byl pojišťovnou příslušný pojistný limit 

snížen. V případě zrušení pojistného limitu pojišťovnou je kreditní limit ihned 

zastaven. Současně je ihned navržen specialistou kreditního rizika BU I kreditní 

limit nový, který zohlední hodnotu všech zajišťovacích instrumentů včetně výše 

platné pojistky.Takto stanovený kreditní limit musí schválit vedení kreditního 

výboru BU I jednomyslně. 
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4.1.3 Standardní platební podmínky pro BU I 

Standardní platební podmínky jsou schválené kreditním výborem. Z těchto 

standardních platebních podmínek může obchodník libovolně vybrat pro danou 

obchodní společnost vyhovující platební podmínky. Pokud bude nutné nastavit 

pro danou obchodní společnost jiné platební podmínky, které nejsou uvedené 

jako standardní platební podmínky (viz níže), musí obchodník požádat kreditní 

výbor o schválení výjimky a uvést důvod požadované změny. 

 Standardní platební podmínky pro nákup dle jednotlivých úseků: 

Ø ropa, paliva, topné oleje – max. 30 dní od data expedice;  

Ø LPG – rafinát 1 – 14 dní od fakturace;  

Ø C 5 frakce – 25 dní po skončení měsíce expedice;  

Ø suroviny pro petrochemii, primární benzín import – 28 dní od fakturace, 

30 dní od expedice, 14 dní po skončení měsíce dodávky;  

Ø Paramo – 30 dní od fakturace. 

Standardní platební podmínky pro prodej dle jednotlivých úseků: 

Ø ropa, paliva, topné oleje, hydrogenáty, LPG, síra export – max. 30 dní od 

data expedice;  

Ø bitumeny – 35 dní od data expedice; 

Ø propylen – 21 dní od fakturace;  

Ø Rafinát 1 – 14 dní po skončení měsíce expedice;  

Ø suroviny pro petrochemii – 25 dní po skončení měsíce dodávky;  

Ø síra tuzemsko – max. 21 dní od expedice. 

4.1.4 Postup při vzniku pohledávky po lhůtě splatnosti 

U pohledávek po termínu splatnosti více než 3 dny specialista kreditního 

rizika telefonicky kontaktuje zákazníka a upomíná jej k uhrazení dlužné částky 

faktury po lhůtě splatnosti. U pohledávek po termínu splatnosti více než 10 dnů 

specialista kreditního rizika zašle doporučeně písemnou upomínku a 

elektronickou poštou zašle kopii. U pohledávek po termínu splatnosti více než 

20 dnů specialista kreditního rizika zašle výzvu k jednání o úhradě dlužné 

částky před podáním žaloby o vydání (směnečného) platebního rozkazu, kterou 

podepisuje statutární orgán nebo pověřený zástupce společnosti. U pohledávek 

po termínu splatnosti více než 30 dnů vedení kreditního výboru rozhodne o 
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případném předání právnímu zástupci UNIPETROL RPA, s.r.o. k řešení soudní 

či jinou cestou. 

4.1.5 Postup při řešení problematických pohledávek 

V této fázi se společnost snaží využít všech dostupných prostředků 

k předejití nedobytnosti problematických pohledávek. Takovými prostředky 

mohou být např. uznání dluhu a uzavření splátkového kalendáře, postoupení 

pohledávky, žaloba o vydání (směnečného) platebního rozkazu a následný 

návrh provedení exekuce na majetku dlužníka, notářský zápis s doložkou 

vykonatelnosti či podání návrhu na konkurz. O způsobu a výběru řešení 

rozhoduje vedení kreditního výboru. 

4.1.6 Ukončení spolupráce 

Při ukončení spolupráce nejsou zákazníkům vraceny zajišťovací 

instrumenty do okamžiku úplného vypořádání všech pohledávek včetně 

příslušenství. 

4.2 KREDITNÍ POLITIKA A SPRÁVA KREDITNÍHO RIZIKA   

V BU II, BU III A VE VÝROBNÍ JEDNOTCE 

Majoritní podíl na otevřených pohledávkách v této trojici vlastní obchodní 

jednotka BU III, která se především orientuje na export plastů. Z tohoto důvodu 

je, co se týká správy kreditního rizika, této jednotce věnována maximální 

pozornost a podpora specialistů řízení kreditního rizika společnosti 

UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Naopak minimální vliv na kreditní riziko 

společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. má výrobní jednotka, která vytváří 

pohledávky hlavně z poskytovaných areálových služeb, které jsou 

nevýznamným článkem v celkové produkci této společnosti. Proto odběratelům 

služeb výrobní jednotky nejsou stanovovány kreditní limity. 

4.2.1 Nastavení kreditního limitu 

Postup při nastavování kreditního limitu musí brát zřetel na všechny 

skutečnosti získané komplexní analýzou dané společnosti pomocí všech 

možných instrumentů. Požadavek na přidělení kreditního limitu zasílají odboru 

finančního řízení UNIPETROL SERVICES, s.r.o. (dále OFŘ) elektronickou 
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formou obchodní úseky BU II a BU III. Požadovaný kreditní limit musí odrážet 

potencionální objemy prodeje a splatnost pohledávek. Po komplexním 

prověření zákazníka navrhuje výši kreditního limitu a jeho zajištění OFŘ 

elektronickou formou příslušnému řediteli jednotky. Výši kreditního limitu a jeho 

zajištění schvaluje ředitel jednotky elektronickou formou.  

Pokud se jedná o společnosti v rámci holdingu PKN                         

ORLEN - UNIPETROL nebo jiné významné společnosti, může být na základě 

doporučení OFŘ ředitelem jednotky upuštěno od zajištění takovýchto 

pohledávek. Mezi jiné významné společnosti se řadí i dlouholetí odběratelé 

společnosti s velmi dobrou platební morálkou. 

OFŘ ve spolupráci s obchodními úseky BU II a BU III průběžně monitoruje 

a udržuje databázi stávajících odběratelů v interní databázi kreditních limitů a 

v účetním systému SAP. 

Na základě získaných informací, které by mohly mít vliv na dobytnost 

pohledávek daných odběratelů, může dojít ke krácení kreditních limitů 

takovýchto odběratelů OFŘ. Mezi tyto informace patří i snížení nebo zrušení 

pojistného krytí pojišťovnou. Odběratelům, kteří nemají nastaven kreditní limit 

nebo na základě výsledků prověření byl OFŘ doporučen a ředitelem jednotky 

schválen nulový kreditní limit, může být dodáváno zboží či poskytována služba 

pouze na platbu předem. 

Každá společnost, které má být přidělen kreditní limit, musí projít 

hodnocením finančního zdraví a platební schopnosti. K tomuto hodnocení jsou 

využívány hospodářské informace externích společností, obchodní rejstřík, 

databáze ARES, finanční analýzy atd. Finanční analýza zákazníka se provádí 

na základě hospodářských výsledků dané společnosti minimálně 2 roky nazpět. 

Jedná se zejména o Rozvahu, Výkaz zisků a ztrát a Výkaz cash flow. 

Hodnocení finančního zdraví a platební schopnosti zajišťuje OFŘ. Na základě 

výsledku hodnocení finančního zdraví a platební schopnosti doporučí OFŘ 

způsob zajištění a výši kreditního limitu.  

Mezi nejčastěji používané jisticí instrumenty patří bankovní garance, 

korporátní garance, bonitní směnky a pojištění pohledávek.  

Pojištění pohledávek sjednává OFŘ na základě požadavku obchodních 

úseků BU II a BU III. Rozhodování o výběru pojišťovny pro uzavření pojistky je 

plně v kompetenci OFŘ, přičemž je preferován nejvyšší pojistný limit pro 
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daného zákazníka. V případě rozhodnutí managementu holdingu UNIPETROL 

o změně strategie v oblasti pojištění pohledávek sjednává OFŘ pojištění 

pohledávek automaticky bez požadavku obchodních úseků BU II a BU III. 

Akceptovatelné jsou garance všech tuzemských či zahraničních 

bankovních domů s vyhovujícím ratingem (v kompetenci OFŘ). Za formální 

úpravu bankovních garancí odpovídá OFŘ. Korporátní garance (ručitelská 

prohlášení) jsou akceptována pouze u velmi bonitních tuzemských či 

zahraničních mateřských společností. Za formální úpravu korporátních garancí 

(ručitelských prohlášení) odpovídá právník BU II, BU III nebo OFŘ. 

Ostatní zajišťovací instrumenty  jako jsou dokumentární akreditiv, 

dokumentární inkaso, faktoring pohledávek smějí být využívány pouze ve 

výjimečných případech a po předchozím schválení OFŘ.  

Všechny přijaté jisticí instrumenty musí být neprodleně předány OFŘ, 

který schvaluje jejich formální správnost a zajišťuje inkaso příjmů či provedení 

plateb.  

4.2.2 Dodržování kreditního limitu 

Každý zaměstnanec, který ovlivňuje výši pohledávek je povinen dodržovat 

kreditní limity schválené řediteli jednotek. Tzn. zajistit, aby celková výše 

otevřených pohledávek příslušného zákazníka nebyla vyšší, než je výše 

kreditního limitu schváleného řediteli. Dodržování kreditních limitů je plně 

v odpovědnosti obchodních úseků. Dočasné překročení kreditního limitu může 

povolit ředitel jednotky nebo jím pověřená osoba. Překročení kreditního limitu 

nelze aplikovat u zákazníka, u kterého jsou evidovány pohledávky po lhůtě 

splatnosti.  

Obchodní úseky BU II a BU III jsou o stavu pohledávek po splatnosti a 

překročení kreditních limitů pravidelně informováni OFŘ, a to formou týdenního 

reportingu. 

4.2.3 Standardní platební podmínky pro BU II, BU III a výrobní jednotku  

Standardní platební podmínky jsou následující: 

Ø ve smlouvách odběratelských v BU II a BU III max. 30 dnů od data 

vystavení faktury; 
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Ø ve smlouvách odběratelských ve výrobní jednotce max. 21 dnů od 

data vystavení faktury; 

Ø ve smlouvách dodavatelských min. 40 dnů od data vystavení 

faktury. 

V případě nedostatku volných finančních prostředků je OFŘ oprávněn 

kdykoli standardní platební podmínky upravit dle potřeby aktuálního cash flow. 

Z tohoto důvodu jsou obchodní úseky společnosti povinni nakládat s platební 

podmínkou s maximální péčí a výhodou pro společnost. 

Poskytnutí delší splatnosti než standardní (tj. prodloužené splatnosti) musí 

být schváleno OFŘ. V případě schválené prodloužené splatnosti jsou odběrateli 

vyúčtovány úroky za prodlouženou splatnost. Výši úroku za prodlouženou 

splatnost stanoví OFŘ. 

Při uzavírání smluv dodavatelských lze sjednat platbu předem pouze 

v mimořádných případech na základě předchozího souhlasu OFŘ. Platba 

předem musí být zajištěna dle instrukcí OFŘ. Pokud se jedná o platbu předem 

v hodnotě do 200 tis. Kč, nepodléhá tato schválení OFŘ za předpokladu 

sjednání skonta ve výši min. 2% z poskytnuté zálohy. 

Smlouvy uzavírané ve společnosti musí obsahovat některé nutné 

náležitosti, které minimalizují kreditní riziko: 

Nutné náležitosti dodavatelských smluv: 

Ø „V případě, že je dodavatel k odběrateli v prodlení s úhradou 

závazků vyplývajících z jakýchkoliv řádně uzavřených smluv, má 

odběratel právo pozastavit úhrady závazků vyplývajících z této 

smlouvy. Závazky mohou být  odběratelem jednostranně započteny 

bez nároku dodavatele na úhradu úroků z prodlení dle čl. …. této 

smlouvy.“ [11] 

Ø „Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky z bankovního 

účtu společnosti.“ [11] 

Nutné náležitosti odběratelských smluv: 

Ø „Ocitne-li se odběratel v prodlení v platbě splatných faktur delším 

než 14 dnů, je dodavatel oprávněn s okamžitou účinností zastavit 

dodávky zboží (služeb) a odstoupit od smlouvy. Neplnění dodávek 

dle předcházející věty není porušením smlouvy a dodavatel nenese 

odpovědnost za případné škody tím způsobené.“ [11] 
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Ø „Datem úhrady se rozumí datum připsání částky na bankovní účet 

společnosti uvedený na faktuře.“ [11] 

Ø „Bankovní poplatky banky odběratele včetně nákladů a poplatků 

všech korespondenčních bank banky odběratele spojené s 

doručením platby ve prospěch dodavatele hradí odběratel. 

Bankovní poplatky banky dodavatele včetně nákladů a poplatků 

všech korespondenčních bank banky dodavatele hradí dodavatel. V 

případě, že vinou odběratele bude úhrada provedena na jiný 

bankovní účet než je uveden na faktuře a z tohoto důvodu vzniknou 

společnosti dodatečné náklady, budou tyto náklady přednostně 

uhrazeny z připsané částky. Zbývající částka bude považována za 

nesplacenou část původní pohledávky.“ [11] 

Ø Bude-li faktura vystavena v cizí měně a odběratel je fyzickou 

osobou s bydlištěm nebo právnickou osobou se sídlem na území 

České republiky, pak se použije: „Faktura bude vystavena v cizí 

měně včetně vyčíslení DPH. DPH se vyčíslí rovněž v CZK, přičemž 

pro přepočet cen se použije kurz devizového trhu vyhlášený ČNB 

ke dni zdanitelného plnění povinnosti přiznat daň. Odběratel uhradí 

DPH v měně CZK na bankovní CZK účet uvedený na faktuře.“ [11] 

Ø “Odběratel není oprávněn požadovat dodání zboží a společnost 

není povinna dodat zboží, pokud by výše všech závazků odběratele 

evidovaných u společnosti po dodání tohoto zboží byla vyšší než 

aktuální kreditní limit stanovený společností, tj. max. povolený stav 

otevřených pohledávek stanovený společností na základě 

vyhodnocení kreditního rizika odběratele. Při podpisu smlouvy bude 

odběratel informován o aktuálním kreditním limitu, každá změna 

kreditního limitu bude odběrateli okamžitě sdělena na e-mailovou 

adresu odběratele.“ [11]   

4.2.4 Schvalování platebních podmínek 

V případě, že nejsou naplněna ustanovení čl. 4.2.3, musí být aplikace 

odlišností předem schválena OFŘ. Pokud by výše uvedená ustanovení nebyla 

naplněna a jednalo by se o transakce do výše 200 tis. Kč, pak tyto výjimky 
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nepodléhají předchozímu schválení OFŘ za podmínky vyvinutí max. snahy 

odpovědné osoby o sjednání nejvýhodnějších podmínek pro společnost.  

Dodržování zásad kreditní politiky kontroluje OFŘ. Finanční ztráty vzniklé  

nedodržením uvedených postupů jsou účtovány jako škoda dle příslušných 

ustanovení právních předpisů o odpovědnosti zaměstnanců za škody 

způsobené společnosti.  

4.2.5 Pohledávky po lhůtě splatnosti 

Prodejci jsou povinni všemi dostupnými prostředky minimalizovat riziko 

vzniku pohledávky po lhůtě splatnosti, dodržovat kreditní limity a ostatní výše 

uvedená ustanovení. Za řešení pohledávky po lhůtě splatnosti odpovídají 

jednotlivé obchodní útvary. Obchodní útvary ve spolupráci s OFŘ jsou povinni 

sledovat a monitorovat kreditní riziko s cílem včas omezit, případně zcela 

zamezit prodej odběrateli, který je potencionálně insolventní.  

Prodejci zboží, výrobků, služeb a energií jsou povinni sledovat průběžně 

stav pohledávek  po lhůtě splatnosti vedené v účetním systému společnosti. 

OFŘ informuje obchodní úseky o stavu pohledávek pravidelně formou 

týdenního reportingu, který poskytuje i informace o kreditních limitech. 

V případě, že faktura není zaplacena nejpozději v den její splatnosti, je 

prodejce povinen vstoupit nejdéle do pěti pracovních dnů do kontaktu 

s dlužníkem. Prodejci zasílají dlužníkům urgence s cílem zvýšit tlak na 

zaplacení pohledávky po lhůtě splatnosti. Termíny urgencí volí dle 

podepsaných smluv a dojednaných dodávek tak, aby dlužník byl informován 

před další dodávkou o nezaplacení závazku, jinak první urgenci zasílají do 10 

dní po lhůtě splatnosti a druhou urgenci do 30 dní po lhůtě splatnosti 

pohledávky.  

U pohledávek po splatnosti více jak 60 dnů s nominální hodnotou nad 

5 000 Kč je další postup jejich vymáhání koordinován OFŘ. Pohledávky po 

splatnosti nižších hodnot jsou plně v kompetenci obchodních úseků.  

Z důvodu naplnění podmínek výplaty pojistného plnění z titulu pojistných 

smluv je obchodní úsek povinen s pohledávkou, byť částečně pojištěnou, 

nakládat dle instrukcí OFŘ.   

Prodejci realizují ve spolupráci s OFŘ kontakt s dlužníkem s cílem 

dosáhnout mimosoudního vyrovnání pohledávky po lhůtě splatnosti. OFŘ zajistí 
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ve spolupráci s prodejci písemné uznání závazku dlužníkem. Jestliže se jedná o 

pojištěnou pohledávku, koordinuje OFŘ další postup ve spolupráci 

s pojišťovnou. Volí postup umořování pohledávky ve formě zápočtu, 

splátkového kalendáře nebo obnovení dodávky zboží na platbu předem se 

současnou úhradou části původní pohledávky. 

Pokud se nepodaří realizovat výše uvedené kroky mimosoudního 

vyrovnání z důvodu nesolventnosti dlužníka nebo z jiných objektivních důvodů, 

prověří OFŘ společně s právním odborem společnosti možnost postoupení 

pohledávky na třetí subjekt či vymáhání třetím subjektem formou mandátní 

smlouvy. Mandátní smlouvu lze uzavřít pouze v případě výhodných platebních 

podmínek, a to za podmínky plateb pouze z vymožených prostředků.  

Pohledávky, které se nepodaří mimosoudním způsobem zrealizovat do 90 

dnů po splatnosti, jsou předány obchodními útvary formou předávacího 

protokolu odboru finančního účetnictví (dále OFÚ), který zajistí jejich kompletaci 

a předání právnímu odboru společnosti k dalšímu vymáhání soudní cestou. 

Obchodní útvary jsou povinny předat veškerou dokumentaci dokládající vznik 

pohledávky. V případě, že se tak nestane, nese plnou odpovědnost za případné 

ztráty zaměstnanec příslušného obchodního útvaru. 

Právní odbor společnosti prověří kompletnost dokumentace k pohledávce 

a zváží pravděpodobnost úspěšnosti soudního sporu s ohledem na možnosti 

následného finančního plnění dlužníkem. Podává průběžně OFŘ informace o 

vývoji soudních jednání týkajících se žalovaných pohledávek po lhůtě splatnosti 

a informuje OFÚ o skutečnostech, které by mohly mít vliv na výši žalované 

pohledávky. 

V případě, že se nepodaří realizovat inkaso pohledávky po lhůtě splatnosti 

žádným z výše uvedených kroků a jsou naplněny zákonné podmínky, podá 

právní odbor společnosti návrh na konkurs dlužníka. OFÚ sleduje všechny 

dostupné informační zdroje s cílem přihlášení pohledávek společnosti do 

vyhlášených konkurzů. 

Za koordinaci a sjednocení postupu při řešení pohledávek po splatnosti 

v BU II, BU III a ve výrobní jednotce zodpovídá OFŘ. 
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4.3 KOORDINACE OBCHODNÍ POLITIKY VE SPOLEČNOSTI 

JAKO CELKU 

Kreditní riziko je řízeno ve společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. odděleně 

pro jednotlivé BU. V případě, že společnost vstoupila do obchodně 

závazkových vztahů prostřednictvím více než jedné BU, pak jsou povinny 

dotyčné BU koordinovat správu kreditního rizika. OFŘ poskytuje potřebnou 

součinnost při dodržování kreditní politiky v těchto případech. 

Společnost UNIPETROL SERVICES, s.r.o. dále zajišťuje pro jednotlivé 

obchodní jednotky řadu dalších aktivit, např: 

Ø fakturace úroků z prodlení - příslušný vedoucí útvaru má 

v kompetenci vybrat zákazníky ze svého zákaznického portfolia, 

jimž nebude vystavena příslušná penalizační faktura; 

Ø řízení platebního styku – směrování příjmů a výdajů na bankovní 

účty společnosti, správa bankovních účtů, úvěrů atd.; 

Ø vystavování upomínek dlužníkům: 

Ø I. stupeň – pohledávka po splatnosti 7 až 13 dnů; 

Ø II. stupeň – pohledávka po splatnosti 14 a více dnů; 

Ø připomínkování ustanovení týkajících se platebních podmínek ve 

smlouvách v procesu Workflow smluv; 

Ø správa zajišťovacích instrumentů a provedení plateb či inkasování 

příjmů z těchto instrumentů. 

4.4 ANALÝZA POHLEDÁVEK PO SPLATNOSTI K 30.9.2008 

V UNIPETROL RPA, S.R.O. 

Hodnotícím kritériem efektivního řízení kreditního rizika je úroveň vývoje 

pohledávek po lhůtě splatnosti. Proto jsem provedla následující analýzu, která 

odráží výsledky kreditní politiky ve společnosti UNIPETROL RPA. Detail 

rozvahových pohledávek s rastrem prodlení znázorňuje příloha č. 3. 

Graf č. 1 dokazuje, že majoritní část pohledávek po lhůtě splatnosti (cca 

93 %) je tvořena pohledávkami po splatnosti méně než 30 dnů. Tento stav je 

bezesporu způsoben systémovým přístupem k minimalizaci kreditního rizika.  
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Graf č.  1     Struktura pohledávek dle počtu dní po splatnosti 

Struktura pohledávek po splatnosti dle počtu dnů (1-360) 
k 30.9.2008
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Tabulka č.  2     Vývoj pohledávek z obchodního styku s rastrem prodlení 

Pohledávky  

v tis. Kč XII.04 XII.05 XII.06 XII.07 III.08 VI.08 IX.08 

do lhůty 7 926 120 9 852 047 9 877 559 8 876 972 9 150 485 11 380 162 12 306 200 

po lhůtě 328 541 414 400 559 332 815 197 440 494 465 785 553 197 

z toho po lhůtě: 

1-90 dní 165 313 238 814 282 041 504 015 228 419 213 182 299 482 

91-180 dní 5 922 23 955 14 092 3 987 2 487 6 064 4 087 

181-360 dní -113 501 42 124 42 724 5 027 3 025 7 582 

>360 dní 157 419 151 130 221 075 264 471 204 561 243 514 242 046 

CELKEM 8 254 661 10 266 447 10 436 891 9 692 169 9 590 979 11 845 947 12 859 397 
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Graf č.  2     Vývoj pohledávek po splatnosti k 30.9.2008 

Vývoj pohledávek po splatnosti
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Vývoj podílu pohledávek po splatnosti k celkovým pohledávkám hodnotím 

velice pozitivně, jelikož jeho úroveň při rostoucích celkových pohledávkách 

zůstává stejná, což by bez správy kreditního rizika v žádném případě nebylo 

možné viz graf č. 2. 

4.5 ANALÝZA POJIŠTĚNÍ POHLEDÁVEK 

Rozšíření portfolia pojistitelů v této oblasti umožnilo společnosti 

UNIPETROL RPA, s.r.o. efektivní manipulaci s úvěrovými limity pojištěných 

odběratelů, což přispělo nejen k efektivnímu zajištění kreditního rizika, ale i 

k optimalizaci pojistných nákladů. Výsledkem je úspora pojistného ve výši cca 

900 tis. Kč při růstu pojištěného obratu o cca 700 mil. Kč. 

Tabulka č.  3     Zaplacené pojistné k 30.9.2008 v Kč 

Pojišťovna III.08 VI.08 IX.08 

ATRADIUS 1 176 237 1 998 638 1 974 635 

EGAP 3 661 149 1 839 129 1 647 557 

EULER HERMES 22 228 130 573 233 391 

COFACE     100 992 

CELKEM POJISTNÉ 4 859 614 3 968 341 3 956 575 

POJISTNÉ v % 0,08% 0,06% 0,06% 
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Tabulka č.  4     Pojištěný obrat k 30.9.2008 v Kč 

Pojišťovna III.08 VI.08 IX.08 

ATRADIUS 3 055 161 365 5 191 268 767 4 952 748 796 
EGAP 3 328 307 557 1 671 937 324 1 485 906 426 
EULER HERMES 34 196 161 200 881 794 359 063 701 
COFACE     336 638 549 
CELKEM OBRAT 6 417 665 083 7 064 087 885 7 134 357 472 
 

Graf č.  3     Podíl pojištěného obratu na celkovém obratu mimo Skupinu 
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Graf č. 3 dokládá, že majoritní část kreditního rizika je minimalizována 

pojištěním pohledávek. Nastavení jednotlivých pojistných smluv v UNIPETROL 

RPA umožňuje za určitých podmínek pojištění všech teritorií.  Největší částí se 

na pojištění pohledávek podílí odběratelé z ČR, Německa, Rakouska, Itálie a 

Slovenska viz příloha č. 4. 

4.6 ZHODNOCENÍ NÁSTROJŮ ŘÍZENÍ KREDITNÍHO RIZIKA 

Pro samotnou minimalizaci kreditního rizika, která je neoddělitelnou 

součástí řízení pohledávek, je bezesporu rozhodující výběr vhodného jisticího 

nástroje, jehož aplikací dojde k pozitivnímu vlivu na pohledávky po splatnosti a 

tím i případně na jejich následnou vymahatelnost. 

Systémový přístup k problematice kreditní politiky je ve společnosti 

UNIPETROL RPA, s.r.o. zastřešen závaznou normou ve formě směrnice platné 

pro všechny dotčené zaměstnance společnosti. Směrnice definuje konkrétní 

přístupy k jednotlivým odběratelům a k různým úrovním kreditního rizika.  

Velice kladně hodnotím důraz kladený na prevenci v této oblasti. Každý 

potencionální odběratel je důkladně prověřen jak z pohledu finančního zdraví, 

tržního postavení, tak i z pohledu další expanze společnosti UNIPETROL RPA 
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v chemickém průmyslu. Pro prvotní prověření jsou v této společnosti využívány 

hospodářské informace např. od společnosti Dun and Bradstreet či DC Group. 

Jsou vhodné pro získání prvního zevrubného úsudku o potencionálním 

partnerovi, avšak kvůli časté neaktuálnosti dat rozhodně nejsou postačujícím 

nástrojem pro stanovení limitu otevřených pohledávek. Z tohoto důvodu jsou od 

nových zákazníků požadovány aktuální finanční údaje k podrobnějším 

analýzám.  

Hojně využívanými nástroji jsou vlastní směnky společností s avaly 

fyzických osob a zástavy nemovitostí. Dosažení těchto instrumentů soudím jako 

vstřícný krok, kterým odběratel projevuje ochotu dostát svým budoucím 

závazkům. Často neochota avalovat směnku coby fyzická osoba svědčí o 

nečistém úmyslu. 

Jako absolutní špičku mezi nástroji v oblasti řízení kreditního rizika 

hodnotím bankovní záruku a pojištění pohledávek. Bankovní záruka ve formě 

platební záruky od renomované banky představuje pro dodavatele naprosto 

likvidní cestu jak získat za své zboží zaplaceno. Tuto jistotu směnka ani zástava 

nepředstavuje. 

Z analýzy pojištění pohledávek vyplývá, že společnost UNIPETROL RPA, 

s.r.o. pojišťuje zhruba tři čtvrtiny svého obratu mimo skupinu UNIPETROL. Mezi 

nepojištěné pohledávky patří pohledávky za V.I.P. odběrateli jako je např. 

ČEPRO, SHELL, dodavatelské řetězce AHOLD, MAKRO. Z mých stávajících 

zkušeností s výplatami pojistných událostí hodnotím tento přístup současného 

managementu velice kladně.  

Z mého hodnocení vyplývá, že kvalita nástrojů řízení kreditního rizika je 

odlišná, čehož si je vědoma i společnost UNIPETROL RPA, s.r.o. Výsledný 

kreditní limit daného odběratele proto představuje mix hned několika nástrojů. 

Např. avalované směnky, zástavy a bankovní záruky či avalované směnky a 

pojištění pohledávek.    

 

 

 



Bc. Eva Koutná: Řízení kreditního rizika ve skupině UNIPETROL 

2009                                                                                                                                          
                                                                 

38

5. ZÁVĚR 

V předchozích kapitolách byla hlavním zdrojem provedených analýz 

kreditní politika společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o., která je průkopníkem 

v oblasti řízení kreditního rizika ve skupině UNIPETROL. Jelikož společnost 

UNIPETROL RPA vznikla fúzí společností CHEMOPETROL a UNIPETROL 

RAFINÉRIE, je přístup ke kreditnímu riziku z pozice obchodních úseků odlišný, 

což je samozřejmě dáno rozdílnou komoditou a tím i rizikově nesrovnatelným 

trhem. Konkrétně se jedná o palivářský trh, tedy o obchodní jednotku BU I, 

která zajišťuje největší část tržeb celé společnosti a petrochemický trh, tedy o 

obchodní jednotku BU III, jejíž podíl na tržbách celé společnosti je výrazně 

menší.  

Dle mého úsudku a dosud nabytých zkušeností hodnotím globálně řízení 

kreditního rizika ve společnosti UNIPETROL RPA pozitivně, jelikož hlavní důraz 

na prevenci vzniku pohledávek po lhůtě je kladen v nejrizikovějším sektoru – 

v BU I, jejíž potencionálně nedobytné pohledávky by mohly díky jejich velkým 

objemům ohrozit existenci společnosti, a tudíž i prosperitu celé skupiny 

UNIPETROL. Musím podotknout, že všichni dotčení zaměstnanci v této oblasti 

jsou velmi disciplinovaní, což je samozřejmě důsledkem jasně stanovených 

kompetencí. 

V obchodní jednotce BU III je řízení kreditního rizika postaveno především 

na skutečnosti, že zpracovatelé plastů jsou na petrochemickém zboží 

společnosti UNIPETROL RPA závislí svým odbytem, a tudíž existencí. Možná i 

proto je přístup managementu této obchodní jednotky daleko liberálnější než 

v obchodní jednotce BU I, což vyplývá i z pravidelných reportingů dodržování 

kreditních limitů u jednotlivých odběratelů. V BU II a BU III je běžným jevem 

neustálé překračování kreditních limitů u odběratelů, jejichž pohledávky se 

nacházejí po lhůtě splatnosti a přesto je těmto odběratelům dodáno nové zboží.   

Kritickým místem je ve společnosti UNIPETROL RPA absence 

managementem jasně stanovené únosné míry kreditního rizika v obchodních 

jednotkách BU II a BU III. Toto zjištění mě vedlo k přepracování aktuálních 

směrnic kreditní polity ve společnosti UNIPETROL RPA v jednu směrnici 

s názvem Kreditní politika a správa kreditního rizika, která překlápí současný 

systém řízení kreditního rizika v obchodní jednotce BU II a BU III na systém 
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obchodní jednotky BU I, kde hlavním koordinátorem kreditní politiky je kreditní 

výbor. Tímto způsobem dojde k posílení odpovědnosti obchodních úseků za 

kreditní riziko a i povinnosti všech dotčených zaměstnanců dodržovat kreditním 

výborem stanovené kreditní limity. 

Pokud se ve společnosti UNIPETROL RPA dosáhne funkčního a 

jednotného systému řízení kreditního rizika dle představ mých a mých kolegů, 

pak  by dalším cílem měla být implementace tohoto systému v ostatních 

společnostech skupiny UNIPETROL, což v době tzv. finanční krize vidím jako 

nevyhnutelné. K usnadnění dosažení tohoto cíle byla do nové směrnice 

prozíravě zahrnuta pravidla skupinové kreditní politiky:  

Ø každý odběratel musí mít stanoven kreditní limit; 

Ø s odběrateli s nulovým kreditním limitem lze uskutečnit obchodní 

transakci pouze na platbu předem; 

Ø stanovený kreditní limit musí být dodržován a každé překročení 

kreditního limitu musí být povoleno v souladu s interní směrnicí; 

Ø povolení překročení kreditního limitu u odběratele s pohledávkou po 

splatnosti je nepřípustné; 

Ø komerční pojištění pohledávek je využíváno automaticky v souladu se 

skupinovou strategií v maximálně možné míře. 

V této práci jsem se snažila skloubit teorii s praxí a hlavně si zanalyzovat 

jednotlivé prvky řízení kreditního rizika. Toto vše mi umožnilo rozvíjet svou 

profesní činnost a implementovat nové zkušenosti do stávajícího systému řízení 

kreditního rizika. Doufám, že se mi v dostatečné míře podařilo podat ucelený 

pohled na problematiku kreditního rizika ve velké společnosti a upozornit na 

nejdůležitější etapy celého procesu.  

Na závěr bych ráda zdůraznila nutnost managementu věnovat maximální 

pozornost řízení rizik podnikání a tím je minimalizovat, zvlášť v době 

hospodářské krize představující těžkou zkoušku stability tržních subjektů. 
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  Příloha č. 1:  

Organizační struktura UNIPETROL, a.s. [7] 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                    
                                                                 

Příloha č. 2:  

Historie skupiny UNIPETROL 

Ø 1995 - Založení společnosti UNIPETROL, a.s. Hlavními členy skupiny se 

staly společnosti CHEMOPETROL, a.s., KAUČUK, a.s., ČESKÁ 

RAFINÉRSKÁ, a.s. a BENZINA, a.s. Počínaje rokem 2000 byly 

zrealizovány další významné akvizice. Součástí skupiny se staly 

společnosti PARAMO, a.s., SPOLANA, a.s., UNIPETROL TRADE, a.s. a 

UNIPETROL RAFINÉRIE, a.s. 

Ø 2003 - Sloučení společností KORAMO, a.s. a PARAMO, a.s. 

Nástupnickou společností se stala společnost PARAMO, a.s. 

Ø 2004 - Podpis smlouvy mezi společností PKN ORLEN S.A. a Fondem 

národního majetku o prodeji 63 % akcií společnosti UNIPETROL, a.s.  

Ø 2006 - Prodej majoritního podílu v dceřiné společnosti SPOLANA, a.s. 

polské společnosti Zaklady Azotowe ANWIL S.A. 

Ø 2007 - Prodej dceřiné společnosti KAUČUK, a.s. polské společnosti 

Firma Chemiczna Dwory S.A. Zahájení činnosti nové dceřiné společnosti 

UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Změna právní formy společnosti 

UNIPETROL DOPRAVA, BENZINA a PETROTRANS z akciových 

společností na společnosti s ručením omezeným. Založení společnosti 

Butadien Kralupy, a.s., jejímiž akcionáři jsou UNIPETROL, a.s. (51 %) a 

KAUČUK, a.s. (49 %). Sloučení dceřiných společností CHEMOPETROL, 

a.s. a UNIPETROL RAFINÉRIE, a.s. se společností UNIPETROL RPA, 

s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                    
                                                                 

Příloha č. 3: 

Pohledávky vedené v rozvahové evidenci k 30.9.2008 

Pohledávky  v tis. Kč III.08 VI.08 IX.08 

do lhůty 9 150 485 11 380 162 12 306 200 

po lhůtě 440 494 465 785 553 197 

z toho po lhůtě: 

1-5 dní 100 941 131 627 136 079 

6-30 dní 99 741 54 713 151 500 

31-60 dní 23 448 22 442 8 467 

61-90 dní 4 289 4 400 3 436 

91-180 dní 2 487 6 064 4 087 

181-360 dní 5 027 3 025 7 582 

>360 dní 204 561 243 514 242 046 

CELKEM 9 590 979 11 845 947 12 859 397 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                    
                                                                 

Příloha č. 4:  

Teritoriální podíl jednotlivých zemí na pojištění pohledávek 

Belgie Bělorusko Bulharsko Čína ČR
Dánsko Francie Chorvatsko Irsko Itálie
Korea Liechtenstein Litva Lotyšsko Lucembursko
Maďarsko Makedonie Moldávie Německo Nizozemí
Polsko Rakousko Rakousko Rumunsko Rusko
Řecko Slovensko Slovinsko Spojené arabské emiráty Srí Lanka
Španělsko Švédsko Švýcarsko Taiwan Turecko
Ukrajina USA Velká Británie
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