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Anotace 

 

 Tolling lze charakterizovat jako netradiční nástroj financování pracovního kapitálu a byl 

pouţit v projektu řešení krizové situace společnosti VÍTKOVICE, a.s., kdy tento způsob 

realizovala společnost OSINEK, a.s. především za účelem profinancování hutní výroby. 

 Obecně definujeme tolling jako finanční by pass, kdy financující subjekt nakupuje  

na svůj účet materiál, suroviny, případně energie, které předává zpracovateli ke zpracování. 

Zpracovatel obdrţí za zpracování odměnu, která pokryje jeho zpracovací náklady  

a financující společnost, tedy zadavatel prodá hotový výrobek na svůj účet odběrateli. 

 V souladu se schválenými tezemi jsem si stanovil následující: 

 Definovat a formou metodického postupu sjednotit základní předpoklady a způsob 

realizace tollingového financování s konkrétním zaměřením na malé a střední 

podniky. 

 Rozvinout pouţití tollingové metody kombinované s projektovým financováním,  

o kterém jsem přesvědčen je ve vztahu k malým a středním podnikům vhodnější. 

 Vytvořit prostor pro chápání tollingu nikoliv jen jako finančního nástroje, 

prostřednictvím kterého jsou poskytovány zdroje pro financování, ale jako metody 

komplexního řešení situace u výrobce a to nejen v oblasti finanční. 

 Prezentovat pouţívání této metody v pojetí komerčního nástroje jako podnikatelské 

aktivity, která je realizovatelná především směrem k malým a středním podnikům. 

 V disertační práci definuji důvody k  implementaci tollingu a to v členění na podniky 

v krizové situaci a podniky mající potíţe s financováním potřeb pracovního kapitálu, zejména 

z kategorie malých a středních podniků. Prezentuji formy tollingu, uvádím charakteristiku 

poskytovatele (zadavatele) a příjemce (zpracovatele), zásady a předpoklady pro implementaci 

tollingu včetně věcného harmonogramu implementace a schematického znázornění. Součástí 

mé práce jsou praktické zkušenosti s uplatňováním metody tollingu a jsou konstatovány 

rozdíly mezi financováním pracovního kapitálu metodou tollingu a krátkodobými úvěry  

ve smyslu, ţe se nejedná pouze o nástroj, ale metodu komplexního řešení situace u výrobce  

a to nejen v oblasti finanční.  



Anotation 

 

 Tolling „ can be characterized as a non-traditional tool for financing of working capital 

and was used in the project of solving a crisis situation in the company VITKOVICE j.s.c., 

when this method  was realized by OSINEK j.s.c. Priorily for fore-financing metallurgical 

production. 

   Generally, we define „ Tolling“ as a financial „By-pass“, when finacing subject buys,  

at its own expense, material, raw materials or energy, which are delivered to producer   

for processing. The producer gets reward for processing, which covers its costs and financing 

company, so to say prroducer, sells finished product, at its own account, to a customer. 

In accordance with approved theses I determined the following:  

 To define and by means of  methodogical procedure unite basic assumptions  

and a way for realisation of tolling financing with a particular focus on small  

and medium companies.  

 To spread using of tolling method  combined with project financing, of which I am 

convinced, is more suitable for small and medium companies.  

 To create space for understanding tolling not only as a financial tool by which sources 

for financing are given, but as a method of complex solving situation with producer, 

not only in the sphere of financing. 

 To present using of the method in the concept of commercial  activity which can be 

realised priorily towards small and medium size companies.  

 In my dissertation work, I define reasons for implentation of tolling, so to say, 

introducing it in companies  being in a crisis situation and having difficulties with financing 

needs of working capital, especially in category of small and medium size companies.  

I present forms of Tolling, I state characteristics of deliverer to a customer, principles 

including material flow chart of implementation  and a scheme view. Parts of my dissertation 

work is my practical experience with applying Tolling and  there are given differences among 

financing of working capital and short-time loans in suach a case, that Tolling is not only  

a tool, but  a method for a complex solution  of the customerś  needs,  not only in financial 

sphere. 
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ÚVOD 

 

 Předpoklady efektivního financování pracovního kapitálu metodou tollingu 

V disertační práci řeším metodu tollingu jako metodu efektivního financování pracovního 

kapitálu. Teoretické základy tollingu nejsou v literatuře podrobně rozebrány a tato metoda 

dosud nepatří k běţně pouţívaným nástrojům financování. Povaţuji proto za vhodné se zmínit 

o financování podniků obecně, současném stavu a pouţívání nástrojů financování a vytvořit 

tak situaci pro chápání tollingu jako jedné z moţností financování pracovního kapitálu. 

Problematika tollingu se promítá do několika oblastí lidské činnosti a zahrnuje v sobě 

oblast ekonomickou, finanční, právní a v neposlední řadě oblast politickou.  

Tolling  je ekonomický a obchodní systém financování oběţných aktiv, při kterém  

si zadavatel nechává u zpracovatele za poplatek vyrobit z  vlastní suroviny hotový výrobek.  

Název tolling je odvozen z angličtiny a to od slova „Toll“, s významy poplatek, platit, 

vybírat. 

Pokud se na tuto problematiku podíváme detailněji, pak tolling charakterizujeme jako 

netradiční nástroj financování pracovního kapitálu podniků. 

Informací k pouţívání nástroje tollingu je v současné době velice málo a pokud jsou, pak 

se vztahují k  projektu VÍTKOVICE – OSINEK. Zmínit můţeme financování prostřednictvím 

tollingu ústecké společnosti SETUZA, a.s. 

Jistá podoba tollingu byla uplatněna obchodními firmami v Ruské federaci a na Ukrajině, 

ale v těchto případech se jednalo především o zajištění vstupních komodit a následný odběr 

produkce ovšem bez propracovaného systému zpracovatelské odměny, účetnictví apod. 

Jednalo se tedy o směnu typu modifikovaných barterových operací.  

Zajímavější můţe být podoba tollingu definovaná dokonce v australských daňových 

zákonech jako určitá forma konsorcia, kdy účastníci konsorcia participují na výstupech 

společnosti, kde je tolling realizován v poměru jejich kapitálových účastí. Dle mého názoru 

tento způsob tollingu lze v našich podmínkách přirovnat snad k metodě financování 

rizikovým kapitálem, která u nás není rozvinuta a je vyuţívána prakticky jen ve výjimečných 

případech.  
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Metoda tollingu byla v České republice (dále ČR) pouţita ve větším časovém i věcném 

rozsahu na projektu VÍTKOVICE – OSINEK, kdy tolling  jako způsob financování 

pracovního kapitálu byl realizován v letech 2000-2005. Vzhledem k tomu, ţe společnost 

VÍTKOVICE, a.s. realizovala jak hutní tak strojírenskou výrobu, uvádím v následující Tab. 1 

přehled vybraných ukazatelů hospodaření společnosti OSINEK, a.s. „zadavatele“ tollingu ve 

vztahu ke „zpracovateli“ (VÍTKOVICE, a.s.) za celé předmětné období. 

Na tomto místě, bych chtěl prezentovat formou vybraných ukazatelů výsledky 

společnosti OSINEK, a.s. jako poskytovatele tollingu pro společnost VÍTKOVICE, a.s., 

především její hutní část. 

 

UKAZATEL 2000 2001 2002 2003 2004 1/2005 CELKEM

Základní kapitál v tis. Kč 254 030 254 030 3 754 030 15 833 918 15 833 918 15 833 918

Vlastní kapitál v tis. Kč 343 341 355 080 3 853 748 15 950 217 16 769 459 16 771 810

Tržby celkem v tis. Kč 7 323 949 11 420 314 9 719 439 10 505 628 13 920 910 1 294 284 54 184 524

z toho: hutní 6 906 806 10 135 951 8 269 499 9 067 492 13 525 100 1 284 744 49 189 592

           strojní 417 143 1 283 567 1 449 626 1 438 058 395 777 9 512 4 993 683

Výroba válcovaného materiálu v kt 610 820 785 880 903 59 4 057

Stav úvěrů celkem v tis. Kč ke konci odbobí 2 347 093 2 343 896 2 425 422 2 338 510 1 792 339 1 792 005 splaceno

z toho: hutní 1 797 093 1 793 896 1 793 506 1 794 333 1 792 339 1 792 005 splaceno

           strojní 550 000 550 000 631 916 544 177 0 0 splaceno

Úroky z úvěrů v tis. Kč 82 335 144 628 116 922 76 867 62 954 5 214 488 920

Počet zaměstnanců (osob) ke konci období 30 33 32 32 31 30

Zpracovatelská odměna v tis. Kč

- hutní (do VÍTKOVIC a V-STEEL) 2 238 654 2 891 707 1 803 116 2 308 766 3 558 278 429 102 13 229 623

- strojíní (do VÍTKOVIC a V-STROJÍRENSTVÍ) 73 448 610 859 624 720 557 847 220 541 -5 920 2 081 495

Obrátka úvěrů (z inkasa) 2,9 5,3 4,6 5,2 8,9 0,8

Inkaso v tis. Kč 6 845 646 12 484 589 11 105 889 12 075 092 16 009 107 1 416 737 59 937 060

- hutě 6 679 060 11 212 575 9 556 894 10 461 387 15 304 100 1 388 969 54 602 985

- strojní 166 586 1 272 014 1 548 995 1 613 705 705 007 27 768 5 334 075

HV OSINEK x 12 079 8 835 6 434 *     819 256 *        2 351 před zdaněním

HV V-STEEL x -257 022 46 320 143 399 *  1 546 601 *    222 103 před zdaněním

Vybrané ukazatele hospodaření společnosti OSINEK, a.s.

za období 4. - 12./2000, rok 2001, rok 2002, rok 2003, rok 2004 a 1/2005

 

Tab. 1 – Vybrané ukazatele hospodaření společnosti OSINEK, a.s. 
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Toto uvádím pro lepší orientaci v jakých objemech a v jak velké společnosti lze tolling 

realizovat. 

A proč došlo k realizaci právě ve společnosti VÍTKOVICE, a.s.? Tato společnost tvořila 

významnou výrobní základnu jak hutní, tak strojírenskou a současně tato společnost vytvářela 

pracovní příleţitosti pro několik desítek tisíc lidí. Postupně se ovšem projevily důsledky 

špatných rozhodnutí managementu a rovněţ majoritního vlastníka, tedy státu. 

Na počátku roku 2000 bylo téměř jisté, ţe podnik není schopen získat další dodatečné cizí 

zdroje svého financování (ať uţ bankovní, či jiné), není schopen plnit své splatné závazky  

a ţe tudíţ je jen otázkou času, kdy na něj bude vyhlášen konkurs. Několik ţalob věřitelů bylo 

jiţ v té době podáno a záleţelo pouze na soudu, kdy o konkursu rozhodne. Bylo jasné, ţe má-

li podnik přeţít, bude to vyţadovat jeho restrukturalizaci a revitalizaci s cílem obnovit 

postupně finanční toky, zachovat dosavadní výrobu a udrţet si tak cenné odběratele. Zejména 

pak udrţet výrobu produktů, u nichţ je zajištěn odbyt a jejichţ produkce není ztrátová.  

Za následující cíl bylo moţné povaţovat dovedení VÍTKOVICE, a.s. k privatizaci, tudíţ 

posílit jejich postavení na trhu, pomocí silného investora. 

Lze tedy konstatovat, ţe tolling v pravém slova smyslu (uzavřený tolling) byl v ČR  

ve větším rozsahu uplatněn pouze u výše zmíněného projektu (následně v určité modifikaci  

u ústecké Setuzy) a tím informace o tomto způsobu končí.  

V současné době je tento způsob realizován (kombinovaný zpravidla s projektovým 

financováním) u malých resp. středních podniků na bázi soukromého investora a já sám jsem 

účastníkem těchto procesů, o čemţ se zmiňuji v příslušných kapitolách mé disertační práce. 
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1. CÍL PRÁCE A IDENTIFIKACE CÍLOVÉ SKUPINY 

UŢIVATELŮ 

 

Moţnosti vyuţití tollingu jsou značně široké a v hospodářské praxi uplatnitelné.  

Pro zpracování své disertační práce jsem si v souladu se schválenými tezemi stanovil 

následující cíle: 

 definovat a formou metodického postupu sjednotit základní předpoklady a způsob 

realizace tollingového financování s konkrétním zaměřením na malé a střední 

podniky, 

 rozvinout pouţití tollingové metody kombinované s projektovým financováním,  

o kterém jsem přesvědčen je ve vztahu k malým a středním podnikům vhodnější, 

 vytvořit prostor pro chápání tollingu nikoliv jen jako finančního nástroje, 

prostřednictvím kterého jsou poskytovány zdroje pro financování, ale jako metody 

komplexního řešení situace u výrobce a to nejen v oblasti finanční, 

 prezentovat pouţívání této metody v pojetí komerčního nástroje jako podnikatelské 

aktivity, která je realizovatelná především směrem k malým a středním podnikům, 

 prokázat, ţe patří-li tolling k relevantním nástrojům financování pracovního kapitálu, 

patří také do teoretické a pedagogické báze financování podnikatelských subjektů. 

Jako jedna z forem podpory podnikání; nikoli jako nouzové řešení, ale rovnocenný 

nástroj vedle krátkodobého úvěru, kontokorentu, faktoringu. 

 Budou uvedeny typické příklady tollingu jako vhodné formy financování. Pozornost bude 

věnována zejména tollingu ve funkci nástroje řešení krizové situace podniku 

Jako cílovou skupinu uţivatelů pak předpokládám podnikatelskou veřejnost jednak  

na straně příjemce tollingu – jako nástroje pro vyřešení momentální situace společnosti; pak 

podnikatelskou veřejnost - poskytovatele tollingu, pro které je tolling jako podnikatelská 

aktivita, která umoţňuje efektivně zhodnotit disponibilní zdroje a to jak z dlouhodobého tak 

krátkodobého hlediska. Vyuţití metody tollingu tak umoţňuje rozšířit portfolio investičních 

příleţitostí pro umístění zdrojů. 
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2. TOLLING A JEHO MODIFIKACE VYCHÁZEJÍCÍ 

Z FINANCOVÁNÍ HUTNÍ VÝROBY 

 

 Obecná definice tollingu je uvedena výše; můţeme tedy říci, ţe podstatná část finančních 

toků souvisejících se zajišťováním výroby a odbytu výrobní společnosti je uskutečňována 

prostřednictvím tollingového partnera. Není proto od věci charakterizovat tuto metodu jako 

finanční „by pass“, která se s oblibou pouţívá v literatuře. Podstata tollingu tedy spočívá 

v tom, ţe zadavatel předává financované společnosti (výrobci) suroviny, případně energie  

ke zpracování. Financovaná společnost z převzatých komodit vyrobí hotový výrobek, za jehoţ 

výrobu obdrţí zpracovatelskou odměnu, která pokryje jeho zpracovací náklady a financující 

společnost prodá hotový výrobek na svůj účet odběrateli. 

 Schéma základních vazeb je na následujícím Obr. 1. 

 

 

Obr. 1 – Schéma tollingu 

 

  Je to tedy určitá modifikace běţně pouţívané tzv. „Práce ve mzdě“. Na rozdíl  

od klasické práce ve mzdě však není tolling zpravidla jednorázová záleţitost, nýbrţ 

předpokládá se určitá dlouhodobá opakovanost, v rámci smluvně definovaného systému. 

V rámci tollingu si zadavatel nenechává vyrábět výrobky pro vlastní spotřebu, nýbrţ  

za účelem dalšího prodeje. Aktivity zpracovatele jsou oproti systému práce ve mzdě u tollingu 
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mnohem rozsáhlejší – pracovníci zpracovatele zajišťují nákup surovin, materiálu a energií 

(jménem zadavatele a na účet zadavatele), organizují prodej hotových výrobků (opět na účet 

zadavatele), to vše smluvně a za úplatu. Je tedy součinnost zadavatele s výrobcem podstatně 

rozsáhlejší, neţli u klasické práce ve mzdě a to nejen pokud jde o logistiku a prodej. 

V případě klasického, tzv. uzavřeného tollingu je nutno bezchybně koordinovat účetnictví 

obou subjektů, zvýšené nároky jsou zpravidla i na spolupráci informačních systémů a další. 

Není vůbec neobvyklé, ţe si zadavatel prosadí účast svých zástupců ve statutárních orgánech 

zpracovatele, účastní se pravidelného controllingu a naopak zpracovatel se účastní 

výběrových řízení na dodávky materiálu (totéţ platí pro jednání s odběrateli), neboť  

na efektivním nákupu a prodeji závisí výše jeho zpracovatelské odměny.  

 Na tomto místě povaţuji za nebytné konkrétně vysvětlit a znázornit, ve kterém případě  

se jedná o práci ve mzdě (Obr. 2) a kdy uţ jde o tolling (Obr. 3). 

 Následující příklady jsou uváděny v obecné rovině a to vzhledem k tomu, ţe můţe 

existovat značné mnoţství modifikací.  

 

Příklad č. 1 – Práce ve mzdě 

 

 

 

 

  

 

Obr. 2 – Práce ve mzdě 

 

 Zpracovatel A – výrobní organizace, která má s odběratelem uzavřený kontrakt  

na výrobu (dodávku) výrobku. Vzhledem k tomu, ţe výroba vyţaduje výrobní operace  

a vybavení, kterými zpracovatel A nedisponuje, zajišťuje si toto u zpracovatele B v kooperaci, 

resp. práci ve mzdě. Tento model předpokládá, ţe zpracovatel A má k dispozici dostatečné 

zdroje k financování pracovního kapitálu, resp. vyuţívá banku (finanční instituci)  

a za provedený úkon platí zpracovateli B. 

banka 

dodavatel zpracovatel A odběratel 

zpracovatel B 
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Příklad č. 2 – Tolling 

 

 

             platby za dodavatelem                                    trţby za výrobcem 

 

 

 

 

Obr. 3 - Tolling 

 

 Zadavatel – je samostatná obchodní společnost disponující finančními zdroji a to buď 

vlastními, nebo cizími. 

 Zpracovatel – výrobní organizace, která z nejrůznějších důvodů nemá dostatek zdrojů 

pro financování pracovního kapitálu. K důvodům nedostatku zdrojů se vyjadřuji 

v následujících částech práce. Zpracovatel tedy ke své činnosti pouţívá dodávky zadavatele 

(dodávky zakoupil zadavatel). Kontrakt, který byl původně uzavřen mezi zpracovatelem  

a odběratelem, je cedován se souhlasem odběratele na zadavatele. 

 

Shrnutí 

 Povaţuji za vhodné uvést tento základní a principiální rozdíl mezi tollingem a klasickou 

práci ve mzdě. Aspekty, které provázejí realizaci tollingu z hlediska legislativního, 

obchodního a ekonomického jsou podrobně uvedeny v dalších kapitolách. 

 Silné a slabé stránky, příleţitosti a hrozby při implementaci metody tollingu uvádím 

formou SWOT analýzy v následující části. 

 

 

 

 

 

 

 

dodavatel zpracovatel odběratel 

banka 

zadavatel 
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SWOT analýza tollingu 

Silné stránky Slabé stránky 

 Nástroj k řešení krizových situací podniků 

v oblasti toku hotovosti (cash flow). 

 Lze implementovat na jakýkoliv druh 

výrobního podniku. 

 Je nástrojem pro řízení pracovního kapitálu. 

 Vloţené zdroje jsou neustále ve vlastnictví 

poskytovatele, včetně produktů za ně 

nakoupených a určených k dalšímu zpracování. 

 Umoţňuje neustálou kontrolu nad vloţenými 

zdroji. 

 Lze pouţít jako součást restrukturalizačního 

procesu. 

 Je ziskový – současně je to podmínka 

implementace. 

 Není veřejnou podporou (na bázi soukromého 

investora). 

 Umoţňuje podílet se na řízení (včetně 

finančního) či zásadních rozhodnutích, včetně 

účasti v orgánech společnosti  

o Problematická uplatnitelnost tollingu u akcí 

realizovaných formou veřejných zakázek. 

 

Příleţitosti Hrozby 

 Poskytovatel získá detailní informace o 

zpracovateli, vč. know how, obchodu, 

výrobě, … 

 Tolling vytváří prostor pro moţnou 

restrukturalizaci podniku zpracovatele. 

 Vytváří prostor pro sniţování nákladů  

u zpracovatele. 

 Vytváří prostor pro zvýšení produkce a tedy 

následně moţný rozvoj. 

 

o Lidský faktor – zadavatel neuhlídá zdroje 

vloţené do tollingu. 

o Zpracovatel nebude schopen nebo ochoten 

dokončit výrobu ze svěřených vstupů. 

o Vyrobená produkce, která je majetkem 

zadavatele, zůstane nerealizována, respektive 

bude jen obtíţně realizována např. se ztrátou. 

 



 

Stránka | 10 

2.1. Důvody implementace tollingu 

 Zajistit financování pracovního kapitálu podniku je v mnoha případech velice obtíţné a to 

významně ovlivňuje fungování podniku z pohledu existence na trhu, jeho 

konkurenceschopnosti a moţnosti dalšího rozvoje. Prakticky neřešitelné je zajistit financování 

pracovního kapitálu u nově vznikajících společností a z toho důvodu část podnikatelských 

záměrů není realizována vůbec, část končí brzy po zahájení a část se pak realizuje někým 

jiným neţ autorem, protoţe podnikatelský záměr je předán silnějšímu realizátorovi, který má 

moţnost zdroje financování zajistit. 

Specifika malých a středních podniků 

 Malé a střední podniky můţeme charakterizovat mnohdy i jako rodinné podniky, kde 

vlastník v pozici vrcholového vedoucího pracovníka zaměstnává další rodinné příslušníky.  

To klade vysoké nároky na vlastníka a to jak z hlediska univerzálních znalostí, tak i z hlediska 

jeho organizačních schopností. Zároveň finanční síla malého a středního podniku je ve většině 

případů nízká a takový vlastník si v mnoha případech nemůţe dovolit rozsáhlejší spolupráci 

s externími poradci a odborníky. 

  Vliv na úspěšnost malého a středního podnikání má i mikro a makrosociální prostředí. 

V makrosociálním prostředí je to podpora podnikání a vytvoření podmínek pro ně, rámcové 

legislativní podmínky, pohled společnosti na podnikatele, vývoj hospodářské situace, kultura 

a morálka společnosti. Z mikrosociálního prostředí pak ovlivňují úspěšnost tohoto podnikání 

následující vlivy – síť osobních kontaktů, rodinná tradice, podnikatelské vzory, podpora 

rodiny.  

Obecně tedy můţeme říct: 

 Malé a střední podniky (dále MSP) jsou více náchylné ke krizím. Vyplývá  

to především z nedostatku kapitálu a zkušeností. 

 Některé krize jsou charakteristické pro období růstu podniku. Jejich předvídání  

a připravenost na ně podstatně zvyšuje úspěšnost překonání krizového období. 

 Pro dlouhodobou úspěšnost a udrţení se na trhu je u malých a středních podniků 

důleţitá schopnost podnikatelů vyuţít vlastních předností. 

 Velký význam a vliv na úspěšnost podnikání a překonání krizí má rovněţ makro  

a mikrosociální prostředí.  
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 Toto konstatování vychází jednak z mé vlastní zkušenosti (pracuji ve společnosti, která  

se zabývá implementací tollingu jako svým předmětem podnikání) a jednak vychází 

z Operačního programu podnikání a inovace Ministerstva průmyslu a obchodu České 

republiky (dále MPO ČR). V tomto Operačním programu podnikání se tyto problémy 

koncentrují do problémů malé kapitálové síly, omezující financování projektů většího rozsahu 

nebo delší doby trvání, problém slabé pozice menších podniků v soutěţi o zakázky, problém 

horšího přístupu k investicím, velice omezeného přístupu k finančním zdrojům a nerovnost 

v moţnostech získání špičkových kvalifikovaných pracovníků. Při dlouhodobé konzervaci 

těchto rozvojových bariér by se malé a střední podniky dostaly do nerovné soutěţe s velkými 

podniky a nepodílely by se ani na zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky  

ani na vyuţívání naakumulovaného kvalifikačního kapitálu v lidských zdrojích. 

 Ve své práci se zaměřuji především na situaci v malých a středních podnicích, neboť 

jejich rozvoj je preferován jak ze strany vlády ČR tak Evropské unie (dále EU).  

 MSP zaujímají v posledních 10 letech v české ekonomice významné místo jak svým 

zhruba 60 procentním podílem na celkové zaměstnanosti, tak zhruba 52 procentním podílem 

na výkonech, resp. na přidané hodnotě vytvořené v nefinanční sféře české ekonomiky. Také 

v rámci průmyslu mají malé a střední podniky významné místo a mají skoro třetinovou váhu 

v tvorbě přidané hodnoty.  

 Z hlediska produktivity práce (odvozené z trţeb) jsou MSP asi na dvou třetinách průměru 

zpracovatelského průmyslu. Velikostní kategorie podniku (podle počtu zaměstnanců) je 

v českém průmyslu obecně významným faktorem produktivity práce. 

 Na základě výše uvedeného bych rozdělil příjemce tollingu (uţivatele) tollingu  

do 2 skupin. 

I. Malé a střední podniky 

 malá kapitálová vybavenost, 

 omezený přístup k finančním zdrojům, 

 startující podniky. 

II. Podniky v krizové situaci. 

 Takové rozdělení je důleţité pro poskytovatele tollingu, především z hlediska jaký typ 

tollingu uplatnit, zda formu uzavřeného tollingu nebo tollingu kombinovaného s projektovým 

financováním. 
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 V případě skupiny I. jde většinou o formu tollingu kombinovaného s projektovým 

financováním, u skupiny II. o formu uzavřeného tollingu. Vzhledem k tomu, ţe dosud veřejně 

známý způsob uplatnění tollingového financování je z projektu VÍTKOVICE – OSINEK  

a společnost VÍTKOVICE, a.s. byla v kategorii II., věnoval bych nyní této oblasti pozornost. 

Skupina podniků v krizové situaci  

 Pro podniky procházející krizí lze v podstatě vysledovat tři klíčové situace, kdy můţeme 

mluvit o tom, ţe se podnik nachází v úpadku: 

1. Podnik je dlouhodobě ztrátový a je dlouhodobě platebně neschopný (insolventní). 

2. Podnik se vyznačuje sice dílčími, avšak závaţnými problémy, které při zanedbání 

jejich řešení mohou vést k likvidaci společnosti. Jedná se o následující tři problémové 

okruhy: 

 pokles objemu výkonů (například přechodný nedostatek zakázek) 

 vznik nepříznivého sociálního klimatu ve společnosti 

 trvalá platební neschopnost 

3. Podnik se zdánlivě jeví jako velmi úspěšný, avšak v důsledku extrémního růstu trvale 

naráţí na nedostatek kapitálu. 

 Úpadek nepřichází na podnik ze dne na den, ale jedná se o dlouhodobější proces 

s několika na sebe navazujícími fázemi. V první počáteční fázi je typický především pokles 

objemu výkonů, coţ bývá způsobeno převáţně faktory vnějšími (viz dále) jako např. ztráta 

odbytových trhů. Ve druhé fázi nastupuje pokles rentability, který bývá způsoben trvalým 

růstem nákladů, ovšem jiţ bez dodatečného zvýšení výnosů (projevuje se zde vliv fixních 

nákladů, které nemají protiváhu v odpovídajícím objemu krycího příspěvku), ve třetí fázi  

se jeví zvýšená potřeba pracovního kapitálu, jelikoţ je třeba krýt krátkodobé závazky,  

ve čtvrté fázi se postupně zhoršuje i nastavení kapitálové struktury a nakonec dochází k trvalé 

platební neschopnosti, tj. nedostatečné likviditě podniku, kdy podniku chybí prostředky  

na splácení nastalých dluhů. 

 Stanovení, ve které fázi krize se podnik nachází, patří k důleţitým krokům anamnézy 

neboli identifikaci příčin, povahy a současného vývojového stadia krize. Neboť teprve potom 

je moţné připravit a realizovat opatření směřující k sanaci. Celý postup stanovení anamnézy 

lze znázornit pomocí diagramu na Obr. 4. 
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Obr. 4 – Zjednodušený postup sanace  

 Prvním krokem je stanovení co nejpřesnější anamnézy. K tomuto účelu lze vyuţívat 

nejrůznějších analytických diagnostických nástrojů, které následně budou východiskem 

sanačních prací. Zde je třeba poznamenat, ţe nejen teoretická sféra usiluje o nalezení 

takových prostředků a metod, které by dokázaly v konečném důsledku s vysokou mírou 

spolehlivosti identifikovat firmy, které se dostanou do potíţí, eventuálně dospějí aţ k úpadku. 

K nejznámějším metodám, které v této oblasti lze vyuţít, patří metody predikce finanční tísně. 

Snad k nejhojněji vyuţívaným náleţí identifikátor bankrotu Altmana či pro českou 

podnikovou praxi přizpůsobený index IN01; v praxi je dále vyuţívána metoda indexu bonity 

autora Kralicka či Tamariho test bonity.  

 Pokud jde o příčiny krize, pak rozeznáváme v zásadě dva okruhy příčin a to příčiny 

interní a externí. Mezi interní příčiny lze zařadit například, chyby v řízení podniku, problémy 

s likviditou, sniţování ziskové marţe a rentability podniku jakoţ i jiné příčiny. Jedná  

se o faktory, které podnik sám můţe a musí ovlivňovat tak, aby výše uvedeným situacím 

předcházel. To je moţné jedině tak, ţe trvale analyzuje a vyhodnocuje výsledky hospodaření, 

přijímá opatření ke zlepšení, která bezprostředně realizuje.  

 Poněkud obtíţnější situace vzniká, jestliţe krize je důsledkem působení vnějších, tzv. 

externích faktorů. Jedná se pak o činitele, které podnik sám nemůţe ovlivnit, avšak mají 

ANAMNÉZA 

opírající se o diagnózu 

Vnitřní příčiny krize Vnější příčiny krize 

Stav podniku 

Povaha, původ a stadium krize podniku 

Alternativní scénáře vývoje podniku 

Cíle sanace 
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zásadní dopad na celkovou hospodářskou situaci. K takovýmto faktorům lze přiřadit například 

faktory politické (mezi nejaktuálnější příklady patří např. rozšiřování EU, zavádění jednotné 

měny či mezinárodní hrozba terorismu), faktory měnové, kde k nejvýznamnějším patří 

především problém vývoje úrokových měr ve vazbě na zachování měnové parity. Integrální 

součástí externích faktorů jsou faktory právní a daňové; v našich podmínkách  

se v posledních letech průběţně vyvíjejí. Dále nelze zapomenout na faktory sociální. 

Významnou součástí analýzy vnějších faktorů je rovněţ analýza odvětví, ve kterém podnik 

podniká. Jde například o kvalitu odvětví a s ním spojenou moţnost dalšího průniku, citlivost 

odvětví na hospodářské cykly apod.  

 Aby bylo moţné vůbec uvaţovat, zda implementace tollingu můţe být jedním z nástrojů 

k řešení krizové situace, je nezbytné určit, v jakém vývojovém stádiu krize se podnik právě 

nachází. Zda se jedná teprve o počínající stadium, nebo naopak, kdy jiţ podnik prakticky stojí 

před nějakou formou zániku.  

 Pokud se zjistí, ţe podnik je v počátečním stadiu ohroţení, pak obvyklé signály jsou 

například momentální ztráta likvidity, přechodný pokles prodeje apod. Jestliţe se podnik 

nalézá ve stadiu ohroţení, pak je velká naděje, ţe bude-li na ně včas a správně reagováno, lze 

v určitém čase obnovit výkonnost podniku a zlepšit ve všech směrech jeho postavení tak,  

aby krize byla odvrácena.  

 Mnohem sloţitější situace nastává, jestliţe podnik je jiţ tak daleko (hluboko),  

ţe bezprostředně hrozí bankrot, tj. buď zahájení konkurzního řízení, nebo likvidace. 

V některých případech se můţe stát, ţe podnik v pudu sebezáchovy postupně rozprodával 

majetkové části, aby získal prostředky na úhradu závazků, a nyní se nalézá ve fázi, kdy jiţ 

nemá co prodat.  

 Všechna tato zjištění jsou výstupy z provedené analýzy, která především zjišťuje povahu 

a příčiny krize. V této fázi pokud je uvaţováno s tollingem musí být tento zapracován  

do výsledků této analýzy a to především proto, aby mohl být zformulován závěr, ţe při pouţití 

financování tollingem jako jedním z nástrojů řešení krize je podnik schopen krizi překonat. 

Řešením takovéto podnikové krize je tzv. revitalizace (oţivení, obnovení 

ţivotaschopnosti) či sanace (ozdravení), jedná se o dvoufázový postup, který v první fázi 

zahrnuje obnovení stability organizace a ve druhé fázi změnu a rozvoj nových 

podnikatelských aktivit, změnu strategie. 
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Prakticky se jedná o tyto aktivity a opatření: 

 posiluje se centralizace rozhodovací pravomoci a zavádějí se tvrdší metody řízení, 

zavádějí se normy a posiluje se kontrola, 

 posiluje se týmová práce a zvyšují se rozhodovací pravomoci orgánů řízení, 

 mění se struktura vlastnických vztahů, uskutečňuje se finanční restrukturalizace, 

 mění se management, 

 mění se struktura zdrojů, výroby, organizace a řízení, 

 management se orientuje na zvyšování kvalifikace lidských zdrojů, na posilování 

podnikové identity a kultury, 

 je zahájeno financování metodou tollingu. 

Součástí těchto aktivit jsou krátkodobá opatření, jejichţ zavedením se: 

 zastavuje přijímání zaměstnanců, zvyšování mezd, velké opravy, zahajování investic, 

všechny nákupy, které nejsou v daném čase nezbytné a činnosti neproduktivních  

a ztrátových vnitropodnikových jednotek a pracovišť, 

 redukuje počet zaměstnanců, počet vnitropodnikových jednotek, počet organizačních  

a řídích stupňů, administrativu a rozpočet, 

 intenzifikuje prodej a marketing, inovace výrobků a sluţeb, zvyšuje produktivita práce  

a přidaná hodnota na pracovníka, zvyšuje pruţnost pracovních a výrobních systémů  

a zrychluje vypracování nové koncepce a strategie. 

 Zásadní skutečností je, ţe u podniku, který prochází krizovou situací a přitom v sanačním 

procesu metoda tolling funguje jako jeden z nástrojů, je tolling  uplatňován pouze v rámci 

vazeb a vztahů, které vznikly od termínu zahájení tollingu. Tedy zjednodušeně můţeme říct, 

ţe se nezabývá starými závazky, ani způsobem řešení krizové situace, tzn., nenahrazuje 

krizový management. 

 Tím, ţe poskytovatel tollingu (tedy zadavatel) pořizuje vstupy pro zpracovatele a tyto 

zůstávají neustále v jeho vlastnictví, má eminentní zájem, aby nedošlo ke znehodnocení nebo 

ztrátě finančních zdrojů poskytnutých metodou tollingu. V této situaci se dá činnost 

pracovníků zadavatele přirovnat k činnosti tzv. interních auditorů.  Mezi jejich základní úkoly 

patří  

1. provádět neustále analýzu vzájemných vztahů a vazeb, tím sledovat zda nedochází  

ke znehodnocení finanční prostředků vloţených do tollingu, 

http://search.centrum.cz/ad.php?js=0&mb=0&charset=utf&format=666699ffffff3366ff000000339966100&partner=329&kanaly=532571&kw-delim=%3A&kwlist=podnikovych%3Apodnikovy%20management%3Apodnikove&check=DC08AD38F9EBB9E03A0420581A9A2745&stranka=http://seminarky.mujblog.centrum.cz/clanky/Krizovy-management-50429.aspx
http://search.centrum.cz/ad.php?js=0&mb=0&charset=utf&format=666699ffffff3366ff000000339966100&partner=329&kanaly=532571&kw-delim=%3A&kwlist=zamestnancu&check=DE8DBB40C373C01E6332C27F5B6A0D2C&stranka=http://seminarky.mujblog.centrum.cz/clanky/Krizovy-management-50429.aspx
http://search.centrum.cz/ad.php?js=0&mb=0&charset=utf&format=666699ffffff3366ff000000339966100&partner=329&kanaly=532571&kw-delim=%3A&kwlist=strategicky%20marketing%3Ainterni%20marketing%3Apojem%20marketing%3Apozice%20marketing%3Amarketing%3Amarketing%20sluzeb%3Amarketing%20podniku%3Amarketing%20strategie%3Amarketing%20firmy%3Aprace%20marketing&check=6146E400D084CF846701D01C968049EC&stranka=http://seminarky.mujblog.centrum.cz/clanky/Krizovy-management-50429.aspx
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2. kontrolovat správné plnění veškerých uzavřených smluv (rámcová, zpracovatelská, 

obchodní zastoupení, mandátní), 

3. sledovat ve vztahu ke svým kompetencím provádění kontrolní činnosti na úsecích 

zpracovatele, ve všech jeho strukturách a systémech, případně navrhnout jejich revizi, 

4. informovat zadavatele o všech nepravidelnost nebo anomáliích a navrhovat způsob jejich 

odstranění, 

5. vyhodnocovat a zabezpečovat ve vztahu ke svým kompetencím, aby všechny zdroje 

zadavatele byly adekvátně vyuţívány v rámci uzavřených smluv. 

 Tato kontrolní činnost není samoúčelná, ale má svůj význam. Tím, ţe určité části 

managementu zpracovatele byly odebrány určité kompetence, které přešly na pracovníky 

zadavatele, bývají v reálném ţivotě tendence k pokračování zaběhnutých činností bez ohledu 

na to, ţe schvalovací pravomoci jsou na straně někoho jiného. Tyto tendence se projevují 

nejčastěji právě v oblasti nákupu a v oblasti prodeje. Jako příklad můţeme uvést stanovování 

podmínek do smluvních vztahů, které jsou v rozporu se zájmy zadavatele, nerespektování 

vlastnického práva k odpadu z výroby produkce ze vstupních surovin pořízených 

zadavatelem. Přehlédnutím těchto tendencí by v konečném důsledku skutečně došlo ke ztrátě 

vloţených finančních prostředků. 

 Proces sanace, jehoţ součástí je uplatnění metody tollingu v mnoha případech vyvolá 

nevoli u dodavatelů a to z toho důvodu, ţe nemohou řešit své pohledávky vzniklé před dnem 

zahájení tollingu různými zápočty, postupováním těchto pohledávek, odebíráním produkce 

jako kompenzace za dodané zboţí. Tyto pohledávky musí řešit v rámci jiných nástrojů, které 

jsou součástí sanačního procesu např. vyrovnáním.  

 V rámci toho co jiţ bylo popsáno, je vhodné upozornit na další oblast, která je velmi 

často opomíjena, na její řešení není kladen důraz, který této oblasti přísluší a můţe souviset 

s problémy, které se mohou vyskytovat na straně zpracovatele ve vztahu k zadavateli v plnění 

uzavřených smluv. Tak jak jsem jiţ řekl, ţe dodavatelé nemohou uplatnit své pohledávky 

vzniklé před dnem zahájení tollingu, nejedná se jenom o pohledávky jako takové,  

ale i o příslušenství k těmto pohledávkám. Vzhledem k tomu, ţe zpracovatel (tedy příjemce 

tollingu) se nedostal do krizové situace ze dne na den, ale aţ po uplynutí nějaké doby 

příslušenství k takovým pohledávkám můţe být dosti významné. Jedná se zejména o sankce 

z titulu pozdních úhrad. Tyto se v takové chvíli stávají předmětem obchodování a zhoršují 

situaci podniku v krizi. 
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2.2. Implementace tollingu 

 Při implementaci tollingu resp. ještě před ní je vhodné si uvědomit, ţe jak zadavatel,  

tak zpracovatel se nacházejí v určitém prostředí, které je vymezeno obecně platnou 

legislativou a normami, které jsou jednoznačně určeny státem. Tedy nejen trţní prostředí,  

ale i stát nebo jím pověřené instituce jsou součástí okolí podniku, které determinuje existenci 

reálné moţnosti dostupnosti zdrojů k financování pracovního kapitálu. A tady je dle mého 

názoru absence státu. Jako příklad uvádím realizaci dotační politiky. Přes státní instituce jsou 

realizovány dotační tituly, a tedy tyto instituce musí být obeznámeny se situací příjemců 

těchto titulů, kdy jejich problémem je financovat výrobu, protoţe dotace bude poskytnuta  

aţ po ukončení díla (etap) a po prokázané úhradě závazků a to se nejedná o společnosti 

v krizovém reţimu, insolvenci či konkursu. 

 Dalším příkladem jsou podniky, které se do krizové situace dostaly a posílením toku 

hotovosti zejména v oblasti pracovního kapitálu by se z krizové situace vymanily. 

 Pouţitím těchto příkladů rozhodně nemám na mysli dotování krachujících podniků,  

ale profesionální posouzení co je pro stát výhodnější, zda se pokusit o revitalizaci, či na sebe 

převzít plně dopady z krizové situace. 

 Vycházím z toho, ţe hlavní úlohou státu v trţní ekonomice je: 

 stabilizace národního hospodářství – tedy plynulost ekonomického vývoje bez větších 

výkyvů (trh a hospodářské cykly, soutěţ, …), 

 zaměstnanost – udrţení úrovně přirozené míry zaměstnanosti, 

 zajišťování příjmů a výdajů státního rozpočtu. 

 Právě na tomto místě je nutné konstatovat, ţe podnik, který má problémy s financováním 

pracovního kapitálu, má problémy, či je mít bude, s odvodovými povinnostmi vůči státu.  

A to v různé podobě, pozdní úhrady DPH, dluhy na odvodech sociálního či zdravotního 

pojištění, apod. 

 Penalizace z tohoto titulu, situaci v takovém podniku jen zhorší. 

 Je nutné si uvědomit, ţe podnik vţdy upřednostní pouţití finančních prostředků pro své 

výrobní a odbytové potřeby, a pak aţ na odvody státu. 

 Vyuţití systému tollingu je právě pro tyto případy velice vhodné, A ţe je to systém 

funkční se prokázalo při řešení krizové situace ve VÍTKOVICE, a.s., kdy tolling prováděla 

společnost OSINEK, a.s. Poskytnutý úvěr, za který stát ručil, byl kompletně vrácen a hutní 
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část společnosti (VÍTKOVICE STEEL, a.s.) byla privatizována za více neţ 7 mld. Kč (dnes 

EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a.s.). Tyto efekty byly především proto, ţe společnost se 

podařilo právě tollingem udrţet v chodu neboť její zastavení a následný rozprodej by 

rozhodně nepřinesl takové výsledky a hodnota společnosti by byla prakticky nulová. 

 Námitka, ţe pravidla EU takové zásahy nepovolují, není na místě. Právě tato pravidla  

za určitých podmínek povolují zásah státu, ovšem určitě není účelem „nalití“ peněz   

do podniků a jejich nekontrolované uţití, ale mám na mysli plnou návratnost poskytnutých 

zdrojů. 

2.3. Tolling dle způsobů uţití 

 Systém tollingu jsem popsal v předcházející části a současně lze konstatovat, ţe tolling 

můţeme pouţít v několika modifikacích. Rozdělit tyto modifikace lze následujícím 

způsobem. 

2.3.1. Tolling uzavřený 

 Vyuţívá se tam, kde se jedná o tzv. hromadné nebo skupinové výroby. Velmi obecně lze 

říci, ţe to, co vstupuje do výroby, patří zadavateli, to co vystupuje z výroby, patří rovněţ 

zadavateli (včetně zbytkového materiálu, odpadů apod.). Zpracovateli je vyplacena pouze 

zpracovatelská odměna. Uplatňuje se zejména v případech, kdy zpracovatel se nalézá 

v krizové situaci a existuje skutečný zájem na další existenci zpracovatele byť  

i v restrukturalizované podobě. Implementací tohoto typu tollingu se ovšem přerušují vazby 

s minulostí zejména v oblasti závazků. Současně se startuje restrukturalizační projekt, který 

ovšem musí zahrnovat tolling, jako jeden z nástrojů řešení restrukturalizace. Charakteristika 

zpracovatele při uţití tohoto typu tollingu se vyznačuje tím, ţe 

 pohledávky za odběrateli, zásoby a potřebná operativní hotovost nejsou kryty závazky 

vůči dodavatelům, krátkodobými úvěry či jinými půjčkami do lhůty splatnosti. Tzn.,  

ţe nejsou dostatečné zdroje k financování výroby a odbytu tj. ke krytí čistého 

pracovního kapitálu, 

 zpracovatel není schopen hradit své závazky, 

 dodatečné cizí zdroje v podobě bankovního úvěru nejsou dostupné z důvodu obav  

o další budoucnost zpracovatele, 
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 dodavatelé vypovídají dodavatelské smlouvy z důvodu nehrazení jejich pohledávek, 

hrozí návrhem na konkurs, své pohledávky se snaţí uplatnit na trhu s pohledávkami  

i za cenu různě vysokých skont. Současně podmiňují dodávky platbami předem nebo 

v okamţiku dodání, 

 i přes finanční potíţe zpracovatele tento má rentabilní výrobek, velmi dobře zvládnutou 

technologii výroby a stabilní odbytové moţnosti, 

 finanční potíţe zpracovatele je moţno povaţovat za přechodné, neprohlubuje je vznik 

nových ztrát z výroby a odbytu a existuje východisko překonání finančních potíţí 

realizací restrukturalizačního programu. 

 Tyto charakteristické rysy se vyskytují tam, kde je zpracovatel skutečně v krizové situaci. 

Systém uzavřeného tollingu lze ovšem uplatnit i tam, kdy potíţe s financováním pracovního 

kapitálu jsou z toho důvodu, ţe zpracovatel má připravený projekt k realizaci ovšem jeho 

společnost na trhu teprve začíná nebo patří do kategorie malých a středních podniků  

a angaţovanost bank jiţ dosáhla úrovně, nad kterou tyto nechtějí se dále angaţovat.  

Pro realizaci takovýchto projektů je pak nutné hledat financování mimo bankovní sektor.  

Uzavřený tolling lze detailněji popsat takto: 

 zadavatel, tedy financující subjekt nakupuje na své účty materiál, suroviny a energie 

související s výrobou, které předává zpracovateli ke zpracování do finálního výrobku, 

 nákupní činnost zadavatel realizuje pracovníky zpracovatele pod kontrolou pracovníků 

zadavatele, přičemţ tato součinnost je smluvně ošetřena nejčastěji typem smlouvy  

o obchodním zastoupení, 

 pokud je nutno nakupovaný materiál skladovat, zřizuje zadavatel sklady materiálu 

fyzicky umístěné u zpracovatele, ale skladové operace jsou zachycovány u zadavatele, 

 zadavatel prodává na svůj účet hotové výrobky odběratelům, přičemţ tento prodej je 

realizován buď pracovníky zadavatele, nebo zpracovatele, ovšem tato součinnost  

i kompetence jsou smluvně ošetřeny, 

 zadavatel hradí na svůj účet i náklady související s prodejem, jako např. doprava 

k zákazníkům, pojištění apod., 

 zadavatel hradí zpracovateli na základě dohodnuté smlouvy o zpracování odměnu, 

která by měla přinejmenším pokrývat jeho zpracovací náklady. Výše této 
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zpracovatelské odměny tak vyplývá z rozdílu mezi náklady a výnosy zadavatele, 

včetně zahrnutí zisku a tak je realizován podnikatelský záměr zadavatele. 

2.3.2. Tolling kombinovaný s projektovým financováním 

 Vyuţívá se tam, kde výrobce pracuje formou zakázek či projektů. Není nutné zdrojově 

zajišťovat kapitál pro celou výrobu zpracovatele, ale pouze pro konkrétní projekty. Takový 

subjekt většinou vyuţívá běţné bankovní produkty a současně na konkrétní projekty  

si zdrojově vypomáhá tollingem. V tomto případě se zdroje zadavatele pouţijí na nákup 

materiálových vstupů nebo subdodávek případně na odkoupení nedokončené výroby 

zpracovatele, jejich finalizaci zpracovatelem a prodej konečné produkce zadavatelem  

a na jeho účet. 

 V současné době je systém tollingu kombinovaný s projektovým financováním více 

rozšířený neţ tolling uzavřený. 

Tolling kombinovaný s projektovým financováním lze detailněji popsat takto: 

 zadavatel si nechává u zpracovatele vyrobit výrobek na smlouvu o dílo, vztahující se 

k vybranému projektu, 

 zadavatel pořizuje vstupy potřebné k vyrobení díla, přičemţ tyto nákupy eviduje  

u sebe, 

 zadavatel poskytne zpracovateli zálohu na zajištění materiálových vstupů pro vybraný 

projekt, 

 po dokončení díla zadavatel fakturuje projekt (zakázku) odběrateli, 

 zadavatel vyplatí zpracovateli zpracovatelskou odměnu, která je definována rozdílem 

mezi trţbou projektu a náklady tohoto projektu (včetně nákladů a zisku zadavatele). 

2.3.3. Charakteristika zadavatele (tedy financujícího subjektu) 

 Zadavatel, tedy financující subjekt je podnikatelským subjektem, nikoliv však bankou, 

jejíţ způsob podnikání je zcela jiný. Tento subjekt se vyznačuje tím, ţe  

 je ochoten v rámci svého podnikatelského záměru uplatnit finanční prostředky  

pro financování pracovního kapitálu zpracovatele, 

 disponuje vlastními finančními zdroji nebo je schopen tyto finanční zdroje zajistit, 
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 má k dispozici pracovníky z oblasti nákupu, obchodu, účetnictví, financování, práva 

apod. a je tedy schopen zajistit potřeby zpracovatele a současně své zdroje mít 

neustále pod kontrolou, 

 je schopen ošetřit smluvně rizika svého podnikatelského projektu a to zejména,  

ţe veškeré pořizované vstupy, které jsou předávány zpracovateli ke zpracování, jsou 

trvale v jeho vlastnictví a pod jeho kontrolou a to i v případech, ţe v procesu výroby 

nabývají jiné podoby, 

 je schopen smluvně zajistit předávání objektivních informací o stavu a vývoji 

společnosti zpracovatele po dobu své finanční angaţovanosti, 

 je schopen zajistit vystoupení z tollingového vztahu při porušení předem stanovených 

pravidel a zásad ze strany zpracovatele. 

2.3.4. Vztahy mezi zadavatelem a zpracovatelem 

 Schematické znázornění vazeb mezi zadavatelem a zpracovatelem je uvedeno na Obr. 4. 

Zadavatel i zpracovatel jsou samostatné právní subjekty a jejich činnost se řídí obchodním 

zákoníkem a dalšími legislativními normami platnými v České republice.  

Tzn., ţe veškerá činnost, která je prováděná mezi těmito subjekty je na smluvní bázi  

a současně respektuje pravidlo soukromého investora.  

 Při této činnosti se pro právní vymezení vztahů mezi poskytovatelem tollingu tedy 

zadavatelem a příjemcem tollingu tedy zpracovatelem pouţívá následující smluvní 

dokumentace a vytváří se tak legislativní rámec upravující vzájemné vztahy. Je 

samozřejmostí, ţe tyto smlouvy vycházejí z platné legislativy ČR, zejména z obchodního 

zákoníku a občanského zákoníku. Jedná se o tyto smlouvy: 

 rámcová smlouva, 

 smlouva o obchodním zastoupení, 

 mandátní smlouva, 

 obchodní podmínky,  

 zpracovatelská smlouva. 

 Charakteristiku jednotlivých smluv, které tvoří legislativní rámec spolupráce zadavatele  

a zpracovatele, rozvádím podrobněji v disertační práci, kde zároveň v příloze uvádím vzory 

příslušných smluv. 
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3. PŘEDPOKLADY EFEKTIVNÍHO FINANCOVÁNÍ 

PRACOVNÍHO KAPITÁLU FORMOU TOLLINGU 

 

 Obecně můţeme vycházet ze základních relevantních poznatků. Lze konstatovat,  

ţe financování pracovního kapitálu v celém rozsahu je sloţitou a někdy i moţná rizikovou 

finanční, resp. ekonomickou operací. Jsem toho názoru, ţe toto můţe být jeden z důvodů, 

proč finanční instituce se jen velmi opatrně pouštějí do financování pracovního kapitálu. 

Financování pohledávek ano, investiční úvěry ano, různé typy kontokorentních účtů (úvěrů) 

ano, ale financování pracovního kapitálu od nákupu vstupních komodit po vzniklou 

pohledávku to snad jen u vybraných projektů s externím zajištěním. Jak jsem jiţ uvedl 

v předcházejících kapitolách, poţadavků na financování pracovního kapitálu je v současné 

době mnoho a ze strany financujícího subjektu je nutné zaujmout stanovisko zda tolling 

implementovat a za jakých podmínek. Je samozřejmě nutno rozlišovat, zda pro financující 

subjekt, tedy zadavatele se jedná o aktivitu jednorázovou nebo se jedná o subjekt, který má 

tuto aktivitu současně jako svůj podnikatelský záměr. V této fázi práce vycházejme z toho,  

ţe zadavatelem, tedy financujícím subjektem je společnost, která se touto činností komplexně 

zabývá a v této oblasti jiţ dosáhla nějakých výsledků. Pak postup ze strany této společnosti 

bude dle následujících zásad.  

3.1. Zásady pro implementaci tollingu 

1. Prověření právního subjektu, který ţádá o zajištění pracovního kapitálu formou 

tollingu, zejména z pohledu platné legislativy. Jedná se především: 

 prověření vlastnické struktury, 

 prověření předmětu podnikání, 

 zda v minulosti bylo na subjekt navrţeno insolvenční řízení nebo konkurs, 

 zda majitelé, jednatelé, či členové představenstva respektive dozorčí rady  

se nacházejí ve společnostech s podobným předmětem podnikání, 

 zda existuje propojenost subjektu s dalšími právními subjekty, zda subjekt vlastní 

kapitálové účasti v tuzemsku či zahraničí. 

2. Prověření subjektu, ţádajícího o financování z pohledu jeho výrobní základny. Jedná 

se především o zjištění, 
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 zda subjekt neztratil schopnost výroby odebráním různých certifikátů, atestů, 

osvědčení apod., 

 zda subjekt má k dispozici kvalitní personál, který je schopen tuto výrobu zajistit 

(odborní pracovníci mají způsobilost k výkonu jednotlivých činností, jeţ jsou 

v předmětu podnikání subjektu), 

 zda výrobní prostředky jsou i nadále v majetku subjektu, nejsou pronajaty  

a v případě, ţe existují jako zástavní instrument, nehrozí jejich odebrání nebo 

omezení provozu. 

 zda výrobce má k dispozici kalkulace vyráběné produkce či sluţeb. 

3. Prověření subjektu, který ţádá o financování metodou tollingu 

 zda má výrobek, který je uplatnitelný na trhu, nejedná se tedy o prototyp nebo  

o výrobu na sklad nebo o vývoj s následným rozhodnutím zda zařadit do výroby  

či nikoliv, 

 zda výroba takovéhoto výrobku je rentabilní (ideální případ) nebo alespoň 

dosahuje kladného krycího příspěvku a existují reálné odbytové kapacitní 

předpoklady dosaţení bodu zvratu.  

4. Prověření subjektu, zda je ochoten poskytnout veškeré informace o své činnosti, zda je 

ochoten umoţnit poskytovateli tollingu účast v kontrolních orgánech společnosti nebo 

dokonce v řídících orgánech společnosti. 

3.2. Předpoklady pro implementaci tollingu  

 Pokud financující subjekt, tedy zadavatel, na základě splnění zásad rozhodne  

o pokračování v jednání se subjektem poţadující financování formou tollingu, ještě to 

neznamená, ţe implementace bude definitivně provedena. Je nezbytně nutné naplnit 

předpoklady, které je nutné splnit pro vlastní implementaci. Tyto předpoklady spočívají 

především v provedení následujících činností. 

3.2.1. Provedení detailního auditu společnosti 

 Aktiva – majetek – jedná se o zjištění skutečného stavu majetku především s ohledem  

na to, zda tento majetek je zastaven, pokud ano tak vůči komu, zda je tento majetek  

ze zástavy vyvázat a za jakých podmínek, případně zda tyto zástavy v budoucnosti 
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nemohou ohrozit plynulý chod výroby zpracovatele. Podobným způsobem je třeba zjistit, 

zda majetek společnosti není zatíţen nějakými věcnými břemeny, které by mohly bránit  

v podnikání zpracovatele. 

 Cílem tohoto auditu není jen zjištění skutečného stavu majetku, ale rovněţ zjištění 

moţnosti, zda lze tento majetek vyuţít jako formu zástavního instrumentu v rámci 

ošetření rizika zadavatele, tedy poskytovatele tollingu. 

o Zásoby – skutečný stav zásob na základě provedené fyzické inventury  

se zaměřením na to, zda na skladech nedochází k rozdílům mezi skutečným  

a evidovaným stavem, které by byla snaha řešit z prostředků v rámci tollingu. 

o Pohledávky – jde o zjištění skutečného stavu pohledávek, jejich likviditu  

v souvislosti s nutností vytvoření opravných poloţek a ve vztahu k bonitě 

odběratelů. Rovněţ zda tyto nejsou součástí zástavy a rovněţ, zda existuje 

moţnost je jako zástavní instrument vyuţít. 

 Pasiva – závazky – jedná se o zjištění skutečného stavu. Důleţitá je nejen analýza  

z hlediska členění tak jak určuje rozvaha, ale především z pohledu moţného ohroţení 

společnosti. Zejména závazky vůči státu bývají významným nebezpečím, které je 

mnohdy podceňováno Obchodní závazky mohou zase výrazně ovlivnit potřebu 

finančních zdrojů, protoţe se dá předpokládat, ţe dodavatelé mohou poţadovat platby 

předem nebo při dodání. Závazky z titulu úvěrových vztahů nebo uzavřených půjček je 

nutné analyzovat nejen z pohledu splatnosti, ale rovněţ z pohledu zda tyto závazky 

nejsou zajištěny nějakou zástavou, která by mohla ohrozit zpracovatele. V řadě případů je 

nutno ještě před zahájením tollingového financování dohodnout s bankovními 

institucemi, ke kterým má zpracovatel staré nesplacené závazky, tzv. standstill 

agreement. Jedná se o zvláštní formu dohody, ve které se banky zavazují za určitých 

podmínek po dohodnutou dobu neuplatňovat své pohledávky vůči zpracovateli, ani je 

nepostupovat třetím subjektům a umoţní tak zpracovateli stabilizovat jeho finanční 

situaci vyuţitím tollingového financování. Nejedná se v ţádném případě o formu sníţení, 

či odpuštění dluhu, pouze o odloţení jeho splatnosti, pozastavení penalizace  

a odblokování zastavených aktiv zpracovatele. 

 Uzavření standstill agreementu spadá spíše mezi povinnosti krizového managementu 

zpracovatele, jednou ze stran dohody však je i zadavatel, neboť bezproblémový průběh 

tollingového financování je podmínkou platnosti této smlouvy.  
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3.2.2. Finanční analýza – základní podklad pro rozhodnutí implementace tollingu 

 Finanční analýza má pro oba subjekty a to jak zadavatele, tak zpracovatele nesmírný 

význam. Tento význam spočívá především v tom, ţe při zpracování analýzy se nevychází 

pouze z oficiálních podkladů, ale i z podkladů, které nejsou běţně poskytovány, slouţí  

jen pro interní potřebu jednotlivých útvarů či úseků a nejsou součástí běţně projednávané 

dokumentace. Zde se naplno projevuje výhoda pro subjekt poskytující tolling, kdyţ má  

k dispozici pracovníky zpracovatele, alespoň po určitou dobu, nebo důvěrně je obeznámen  

s prostředím zpracovatele. 

3.2.3. Provedení detailního auditu v oblasti obchodní činnosti 

 Tato oblast činnosti má největší potenciál pro zlepšení finanční situace. 

V této fázi prověřování je nutné zaměřit se na vazbu výrobce – výrobek (produkt) – zákazník. 

To znamená, ţe výrobce nevyrábí na sklad a výrobek má konkrétního adresáta tedy 

zákazníka. 

a) vyráběná produkce není ztrátová, tzn. je nutné prokázat, ţe se nejedná o ztrátovou 

produkci a je nezbytně nutné znát nákladovost realizované produkce. Minimálně je nutno 

trvat na tvorbě kladného krycího příspěvku. 

b) analýza nákupní činnosti 

 způsob realizace nákupu, 

 platební podmínky při realizaci nákupu. 

c)   analýza prodeje  

 organizace prodejní činnosti, 

 cenová politika, 

 realizace exportu, 

 marketingová strategie. 

3.2.4. Audit v oblasti strategie 

 Znalost strategie zpracovatele je pro poskytovatele tollingu důleţitá z důvodů vázanosti 

finančních prostředků v systému tollingu u zpracovatele. Lze uvaţovat v těchto základních 

záměrech:  

 záměr existovat ve stejné podobě, 

 záměr existovat v restrukturalizované podobě, 
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 záměr nalezení strategického partnera, 

 záměr exitové strategie – společnost končí svou činnost. 

 Informace jsou důleţité nejen z pohledu finančních prostředků a jejich vázanosti,  

ale rovněţ z pohledu včasné přípravy např. na ukončení tollingového vztahu se všemi 

náleţitostmi, které k tomu patří. Systém tollingu předpokládá spolupráci se zpracovatelem  

na těchto záměrech tak, aby nedošlo ke škodám ať u zadavatele nebo zpracovatele. 

3.3. Rozhodnutí o tollingu 

Pokud byly splněny zásady pro implementaci tollingu a současně předpoklady  

pro implementaci tollingu naznačují, ţe poskytnutí financování touto formou je vhodné a je 

pro zainteresované subjekty vzájemně výhodné, dojde k rozhodnutí, ţe tolling implementován 

bude. Toto rozhodnutí o implementaci tollingu můţeme posuzovat ze dvou hledisek.  

1. Jde o „veřejný“ zájem tzn., ţe subjekt (zpracovatel) je natolik zajímavý pro stát  

ať uţ z hlediska udrţení zaměstnanosti, významnosti ve svém oboru podnikání nebo je 

důleţitý z hlediska vyráběné produkce apod., tedy existuje zájem pokusit se takový 

subjekt sanovat. Většinou se takový subjekt nachází v krizové situaci, kde řešením není 

pouze implementace systému tollingu, ale je nutno realizovat další restrukturalizační 

opatření. Takovou situaci musíme hodnotit i z pohledu, kdy by takový subjekt čekalo 

insolvenční řízení s moţností vyhlášení konkursu nebo realizovat pokus o jeho záchranu. 

Z praxe je moţno citovat případ jiţ v minulosti realizovaný, tedy projekt VÍTKOVICE – 

OSINEK. Samozřejmě vţdy platí zásada, ţe se nejedná o prosté „nalití“ peněz do subjektu 

a prodlouţení jeho agónie, ale jedná se o promyšlený projekt, který ve svém důsledku 

znamená udrţení takového subjektu v chodu, udrţení jeho hodnoty a např. moţnosti další 

privatizace. Jedná se tedy o rozhodnutí, která varianta můţe být pro stát respektive 

majitele výhodnější. Zda insolvenční řízení a konkurs nebo pokus překonání krizové 

situace.  

2. Hledisko investora – tedy společnosti, která má k dispozici finanční zdroje a tolling má 

ve svém podnikatelském záměru. Taková společnost, která pracuje na bázi soukromého 

investora, si vyhodnotí svá rizika při implementaci tollingu a při jeho realizaci chce  

na tomto systému významně profitovat. Nemusí se jednat o subjekt zpracovatele, který  

se nachází v krizové situaci, ale pouze se po určitou dobu potýká s nedostatkem 
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finančních zdrojů na financování pracovního kapitálu. Tyto případy jsou v současné době 

nejčastěji realizovány. 

 Rozhodnutí o implementaci tollingu je fakticky završeno uzavřením řady smluv,  

které tvoří legislativní rámec vztahu zadavatel – zpracovatel.  

3.4. Zpracování finančního plánu tollingového financování  

 Finanční plán se sestavuje na základě dílčích plánů činností zpracovatele a zadavatele, 

které převádí do hodnotového vyjádření. Dílčí plány činností zajišťují (podporují) plnění 

relevantních cílů. Plány takových činností musí být vzájemně propojeny.  

 Zatím co informace o plánu výroby, plánu nákladů (včetně kalkulací), plánu lidských 

zdrojů, jakoţ i o dalších částech podnikového plánu by měl zadavatel získat od zpracovatele  

a podrobit kritickému rozboru, sestavení finanční projekce tollingového financování je plně 

v jeho kompetenci (pochopitelně s vyuţitím podkladů zpracovatele). 

 Tento krok je před zahájením tollingu zcela nezbytný, neboť tato finanční projekce 

poskytne zásadní informace o výši potřebných zdrojů a jejich časovém rozloţení. V praxi  

se zatím osvědčilo zpracování tollingové projekce cash flow v týdenních intervalech, přičemţ 

celková délka plánovaného období by měla být minimálně tak velká, aţ dojde k ustálení výše 

potřebných finančních zdrojů, případně k jejich poklesu. 

3.5. Zahájení financování metodou tollingu  

 Zahájení financování je akt, který můţe být realizován aţ v okamţiku, kdy smluvní 

dokumentace tvořící legislativní rámec je komplexní a je potvrzena zúčastněnými stranami. 

Jiţ v dokumentaci je určeno jakým způsobem bude financování zahájeno. Zahájení 

financování má několik moţností, které respektují metodu pouţití tollingu.  

 Jednoduché schéma procesu implementace tollingu uvádím na následujícím Obr. 5. 
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Obr. 5 – Schematické znázornění harmonogramu implementace tollingu 
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Vysvětlivky ke schématu  

Ne (Zásady) …..nesplněna definovaná zásada jako základ pro další jednání 

Ne (Předpoklady) ……provedený audit vykazuje např. rozdílný názor na provádění některých 

činností u zadavatele a zpracovatele např. v případě exportu apod. 

Ne (Finanční analýza)……..výstupy z finanční analýzy neprokáţou schopnost zpracovatele, 

ţe existuje moţnost i při implementaci tollingu vymanit  

se z krizové situace nebo potíţí 

Konec …….jednání ukončeno, tolling nemá smysl implementovat. 

 

V případě uţití  

1. Uzavřený tolling – je vhodné zahájit financování odkupem nedokončené výroby a zásob 

zpracovatele. Takto docílit stavu, aby nedošlo ke smíšení vstupních surovin a následným 

diskuzím, které vstupní komodity jsou kým ve skutečnosti vlastněny. Např. v hutní výrobě 

by bylo velice obtíţné rozlišovat, zda např. šrot jako vsázka pro výrobu oceli je zbytek 

patřící zpracovateli nebo se jedná jiţ o dodávku, která patří jiţ zadavateli. Tento příklad 

uvádím, protoţe lze na něm dokumentovat právě otázku vlastnictví k nakupovaným 

vstupům. Tento způsob zahájení financování je velmi administrativně náročný zejména 

z hlediska zachycení v účetnictví, protoţe je nutné před odkoupením nedokončené výroby 

a zásob provést fyzickou inventuru těchto aktiv a na základě takto provedené inventury 

teprve realizovat jejich odkup.  V tomto případě je nutné tuto fyzickou inventuru provést 

následně znovu a to kvůli tomu, abychom se přesvědčili, ţe původní hodnota, za kterou 

byl realizován odkup, byla správná. V reálném vztahu se jedná o to, ţe pokud budeme 

provádět inventuru těchto komodit k ultimu daného měsíce, údaje z informačního systému 

budeme mít k dispozici ne dříve neţ za 15 dnů, pak bude realizován odkup a protoţe 

podnik je „ţivý organismus“ a po tu dobu nedošlo k zastavení výroby, musíme tyto 

hodnoty znovu prověřit a přesvědčit se o jejich správnosti. 

2. Tolling kombinovaný s projektovým financováním – v tomto případě se jedná  

o jednodušší formu zahájení financování, protoţe příslušný projekt nebo resp. zakázka je 

přesně definován, má svůj termín zahájení i dokončení. Je ovšem moţné zahájit 

financování vstupem do jiţ rozpracovaného projektu, realizovat odkoupení 

rozpracovanosti, pak má tento postup aspekty podobné jako v předcházejícím bodě. 
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4. ROZDÍL V POJETÍ FINANCOVÁNÍ PRACOVNÍHO 

KAPITÁLU V SOUČASNÉ DOBĚ BĚŢNĚ 

POUŢÍVANÝMI NÁSTROJI A TOLLINGEM 

Metoda tolling 

 Vycházím z toho, ţe existuje legislativně platná úprava vztahů mezi výrobcem  

a tollingovým partnerem na bázi vzájemně odsouhlasených a podepsaných smluv. Důleţitým 

aspektem je poskytnutí zdrojů a to: 

 na bázi soukromého investora, 

 vyloučení veřejné podpory. 

 To determinuje další realizaci tollingu v příslušném subjektu. Zahájením tollingu  

se u výrobce vytváří úplně nová situace, na kterou si musí zvyknout především představitelé 

managementu a to na všech stupních řízení. Vybrané aspekty těchto specifických situací byly 

uvedeny v předcházejících kapitolách. Prakticky nic se nemění pro výrobní, či nevýrobní 

zaměstnance, ale u představitelů managementu dochází k omezení jejich pravomocí, či jejich 

kompetencí. Z tohoto důvodu je nutné, aby představitelé vrcholového managementu 

jednoznačně dali najevo zájem o tolling a současně přesvědčení, ţe tato forma je  

pro společnost vhodná. 

 Realizaci tollingu ve většině případů předcházely v minulosti hrubé chyby na úrovni 

středního managementu a ten pak vnímá tolling jako nepřátelský akt.  

 Při realizaci tollingu se nutně předpokládá spolupráce představitelů financovaného 

subjektu a zástupců poskytovatele tollingu a to prakticky na všech řídících stupních.  

V ţádném případě se ovšem nejedná o přebírání kompetencí v rámci činností prováděných  

u výrobce, ale pouze o převzetí kompetencí v rámci financování.  

 Pro upřesnění uvádím příklad nákupní činnosti, kdy tato bude i nadále smluvně 

prováděna fyzicky pracovníky výrobce (vzhledem k tomu, ţe oni mají informace o trhu, 

struktuře dodávek, časovém reţimu dodávek apod.) a na poskytovatele tollingu připadá úloha 

zajišťující finanční stránku, tzn. lhůty splatnosti, moţnosti zápočtů apod. Avšak i tyto 

záleţitosti musí být vzájemně komunikovány a obě strany se musí navzájem informovat  

o svých rozhodnutích tak, aby tolling mohl být úspěšný a efektivní.  
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 V případě implementace uzavřeného tollingu, kdy tato metoda slouţí jako jeden 

z nástrojů pro realizaci úspěšné restrukturalizace, revitalizace a sanace, je komunikace mezi 

zadavatelem a zpracovatelem dokonce povaţována jako podmínka pro úspěšnou realizaci 

celého procesu. 

 Tato informovanost klade vysoké nároky jak na pracovníky obou subjektů,  

tak na informační systémy, kdy informační systém u poskytovatele tollingu je prakticky 

zrcadlový k informačnímu systému a to především v oblasti účetní a finanční. 

 V některých případech je vhodné, aby zástupce poskytovatele tollingu se prakticky stal 

členem vedení společnosti zpracovatele a měl tak přehled o veškerých řídících aktech, měl 

moţnost účastnit se projednávání záleţitostí obchodních, finančních či výrobních. 

Tedy jednoznačně, poskytovatel tollingu (zadavatel): 

 není krizový manaţer, 

 neřeší situaci, která nastala před dnem implementace tollingu, tato situace a způsob 

řešení ho zajímá z pohledu další existence zpracovatele a dodrţení jeho závazků ode 

dne implementace tollingu, 

 prostřednictvím svých zástupců se zúčastňuje všech zásadních jednání k aktuální resp. 

budoucí situaci společnosti zpracovatele, 

 má k dispozici vstup do informačních systémů zpracovatele, 

 není omezena jeho moţnost nahlíţet do dokladů společnosti zpracovatele, 

 v rámci svých kompetencí, vstupuje do oblasti finančního řízení zpracovatele, 

 v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou je členem týmu realizujícího nabídkovou 

činnost, 

 v souladu s uzavřenou smlouvou o obchodním zastoupení, je členem týmu 

realizujícího výběrová řízení na dodávky vstupních komodit, 

  na základě svého poţadavku má moţnost účastnit se prakticky všech jednání, která 

povaţuje za nutné a jejichţ výstupem by mohlo být ovlivnění finanční zdrojů 

realizovaných u zpracovatele metodou tollingu. 

 Lze tedy konstatovat, ţe zadavatel se přímo účastní řízení společnosti zpracovatele 

v rámci předem stanovených kompetencí a ve svém důsledku se jeho činnost velmi úzce 

prolíná s činností zpracovatele. 
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Financování úvěrem 

 Při poskytnutí úvěru dochází k několika skutečnostem. Ještě neţ je tento úvěr poskytnut, 

banka si provede finanční analýzu klienta, zhodnotí jeho bonitu, a pokud příslušný klient má  

k dispozici poţadované zajišťující instrumenty, např. jiţ vygenerované pohledávky, a majitelé 

společnosti jsou ochotni avalovat směnky, které slouţí také jako zástavní instrument, pak  

v určité výši úvěr poskytne. V dalším období poţaduje průběţně pouze základní podklady  

ze strany klienta, informace o pohledávkách, resp. další informace, které jsou uvedeny  

ve smlouvě determinující vztah banky a klienta. Tento poskytnutý úvěr ovšem jednak 

nepokrývá celkovou potřebu pracovního kapitálu, ale pokrývá pouze jednu jeho část  

a to pohledávky. Tato forma je nejčastěji vyuţívána u malých a středních podniků.  

To znamená, ţe profinancování vstupů a výroby většinou zůstává na klientovi a na tuto oblast 

si musí opatřit zdroje někde jinde.  

 Důleţité je, ţe banka při poskytnutí úvěru na pohledávky prakticky kontroluje pouze stav 

těchto pohledávek, protoţe si ve většině případů vymíní periodické informace o stavu, tedy 

stáří a struktuře, těchto pohledávek. Tedy můţeme shrnout: banka dostává periodické 

informace o stavu společnosti na úrovni základních finančních výkazů, případně několika 

dalších informací, na řízení financované společnosti se však nepodílí. 

4.1. Praktické zkušenosti s uplatňováním tollingu 

 Jak jsem jiţ uvedl, je pojem tolling v ČR nejčastěji spojován se společností 

VÍTKOVICE, a.s. a s projektem VÍTKOVICE – OSINEK. Protoţe na tomto projektu  

se vlastně financování pracovního kapitálu metodou tollingu vyzkoušelo a osvědčilo, tvoří 

zkušenosti z tohoto projektu základ pro implementaci tollingu i v současné době. Stručně 

bych se zmínil o tomto projektu. 

        Na počátku roku 2000 byly VÍTKOVICE, a.s. v situaci, kdy nebyly schopny plnit své 

závazky ke státu, finančním věřitelům, obchodním partnerům a v některých případech uţ ani 

k zaměstnancům.  

 Získat další dodatečné cizí zdroje svého financování (ať uţ bankovní, či jiné) nebylo 

reálné a bylo tudíţ jen otázkou času, kdy na VÍTKOVICE, a.s. bude vyhlášen konkurs. 

        Tedy lze konstatovat, ţe se jednalo o pokus vyvedení podniku z krize (jednalo se  

o úspěšný pokus) s tím, ţe zdroje pouţité pro tuto operaci budou vráceny v plném rozsahu, 
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coţ také bylo učiněno. A prakticky k této situaci se vztahují dosud dostupné názory  

a informace v podnikové praxi. 

 V současné době se asi nedá předpokládat, ţe tolling v rozsahu (pro financování hutní 

části společnosti VÍTKOVICE, a.s. byl načerpán úvěr ve výši 1,8 mld. Kč a pro strojírenskou 

část byl otevřen úvěrový rámec s moţností čerpání aţ do výše 1 mld. Kč) jak byl 

implementován v projektu VÍTKOVICE – OSINEK bude realizován znovu. 

Metoda tollingu v současnosti 

 Jak jsem jiţ uvedl v úvodu mé práce, financování pracovního kapitálu metodou tollingu 

v současné době v našich podmínkách není realizováno ve větším rozsahu. Ani povědomí  

o tom, ţe taková moţnost existuje, není mezi veřejností známá, snad jen právě povědomí  

o projektu VÍTKOVICE – OSINEK zůstalo u odborné veřejnosti a přímých účastníků tohoto 

projektu. 

 Existuje však společnost s ručením omezeným, která právě na zkušenostech z uvedeného 

projektu postavila svůj podnikatelský záměr, v rámci kterého implementuje tolling  

ve společnostech kategorie malých a středních podniků.  

Toto know how bylo následně vyuţito při financování pracovního kapitálu malých  

a středních podniků v letech 2005 - 2008. Vedle tohoto know how společnost vyuţívá znalostí 

z oblastí krizového managementu, restrukturalizace společností a znalostí z oblastí obchodu  

a je tedy schopna toto realizovat ve formě poradenství jednotlivým podnikatelským 

subjektům. 

Strategie aktuální tollingové společnosti 

  Základním strategickým cílem společnosti je pokrytí zdrojů pracovního kapitálu 

malým a středním podnikatelským subjektům formou implementace metody tollingu  

a vstoupit tak do realizace jednotlivých kontraktů.  

  Pomáhat vytvořit prostředí, které umoţní subjektům překlenout dočasné potíţe 

s financováním pracovního kapitálu.  

  Zabezpečovat finanční potřeby subjektů pro moţnost delší doby splatnosti pohledávek 

za odběrateli.  

 



 

Stránka | 34 

Specifické skutečnosti 

 Praktické zkušenosti s implementací tollingu ukázaly, ţe ne vţdy je moţné realizovat 

metodu tollingu přesně tak, jak je uvedena na Obr. 1.  

1. Vazby mezi zadavatelem a zpracovatelem tak, jak jsou ve schématu uvedeny, ne vţdy  

a za všech okolností mohou být i takto realizovány. Jedná se především o oblast prodejní 

činnosti, kdy tato v základním schématu předpokládá, ţe jednotlivé obchodní případy, 

které budou nebo byly jiţ uzavřeny, se stanou předmětem cese na základě tzv. cesní 

smlouvy, tzn., ţe vztah zpracovatel – odběratel se změní na vztah zadavatel odběratel.  Je 

to proto, ţe zpracovatel na trhu operuje jiţ nějakou dobu, odběratelé jsou na něj zvyklí, je 

nositelem know how, případně licencí, certifikací, atestů apod. Zadavatel jako 

poskytovatel tollingu je v zásadě anonymní a veřejnosti nemusí být vůbec znám, pokud 

není zájem z různých důvodů zadavatele zviditelnit. Existují situace, které brání a to 

z legitimních důvodů tomuto postupu, tedy v zásadě nelze realizovat prodej vlastním 

jménem zadavatele a na vlastní účet zadavatele.  

 Tato situace vzniká zejména u projektů a akcí: 

 projekt hrazený z veřejných zdrojů – zakázka byla předmětem veřejného 

výběrového řízení, 

 jedná se o čerpání různých dotačních titulů, 

 odběratel nemusí vţdy souhlasit s cesí kontraktu. 

Uvedené skutečnosti většinou nastávají při realizaci tollingu kombinovaného 

s projektovým financováním.  Pokud skutečně existuje zájem na profinancování takové 

akce, je nutné metodu tollingu tak, jak byla uvedena v předcházejících kapitolách 

částečně modifikovat. Vzájemné vztahy, materiálové a finanční toky se realizují dle 

varianty A nebo varianty B uvedené na Obr. 6. 

Financování postupuje od nákupu vstupních komodit stejně jako v základním schématu, 

ale po zhotovení výrobku tento není fakturován zadavatelem na odběratele, ale je 

fakturován zadavatelem na zpracovatele, přičemţ na následné faktuře zpracovatele, vůči 

odběrateli je uvedeno číslo účtu zadavatele, tzn., ţe finanční prostředky inkasované  

od odběratele jsou připsány na účet zadavatele a následně je vypořádán vztah zadavatel – 

zpracovatel.  
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VARIANTA A 

 

VARIANTA B 

 

Obr. 6 – Schéma vztahů a toků v rámci tollingu 
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K tomu, aby se zamezilo tzv. neoprávněnému inkasu, v okamţiku fakturace se realizuje 

postoupení pohledávky z předmětného kontraktu, na základě uzavřené smlouvy  

o postoupení pohledávky. Moţnost takové operace je zakotvena ve všeobecných 

obchodních podmínkách mezi zadavatelem a zpracovatelem při zahájení spolupráce  

a jsou platné pro kaţdý realizovaný kontrakt.  

Existuje ovšem ještě jeden specifický případ, který se týká zejména akcí, kdy nelze 

pohledávku postupovat, jedná se především o akce, jejichţ úhrada spočívá v čerpání 

prostředků z dotačních titulů. Ve většině takových obchodních případů se jedná o akce, 

kdy úhrada je provedena aţ po konečné realizaci díla, tedy zpracovatel potřebuje 

financování po dobu výrobního cyklu a tedy existuje oprávněný zájem jak zpracovatele, 

tak zadavatele financovat tento obchodní případ metodou tollingu. Řešením takového 

případu je, ţe dílo je fakturováno tak jako v předchozím případě, přičemţ zpracovatel 

zřídí účet, který je uvedený na faktuře s tím, ţe dispoziční právo k tomuto účtu je  

na straně zadavatele. Po připsání inkasa zadavatel předisponuje tyto prostředky na svůj 

účet a následně vypořádá vzájemný vztah (zpracovatelskou odměnu), čímţ je obchodní 

případ uzavřen. 

2. U subjektů realizujících svou činnost v oboru stavebnictví se stává, ţe některé zakázky 

nebo projekty s sebou nesou fenomén zádrţného. Toto zádrţné se většinou pohybuje  

ve výši aţ 10% ceny díla. Bývá uvolněno v některých případech po ukončení akce – toto 

je případ, kdy např. dílo je realizováno postupně po dobu čtyř měsíců, fakturováno je 

měsíčně, podle objemu odvedených prací a při úhradě je zadrţeno 10% fakturované 

hodnoty. 

Obvyklý je rovněţ postup, kdy toto zádrţné má charakter „rezervy“, která můţe být 

pouţita na odstranění vad díla, které se projeví po převzetí a při dalším uţívání a toto 

zádrţné bývá uvolněno a zaplaceno v některých případech aţ po 3 - 5 letech. 

Při realizaci financování metodou tollingu takové zakázky se objem zdrojů pro takový 

kontrakt sníţí o hodnotu zádrţného. 
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ZÁVĚR 

 

 V úvodu své disertační práce jsem definoval cíle, na které jsem se při jejím zpracování 

zaměřil. 

 Šlo především o metodické sjednocení základních předpokladů a způsobu realizace 

tollingového financování s konkrétním zaměřením na malé a střední podniky, podrobnější 

rozvinutí uplatnění tollingové metody kombinované s projektovým financováním a konečně  

o vytvoření prostoru pro chápání tollingu nikoliv jen jako finančního nástroje, prostřednictvím 

kterého jsou poskytovány zdroje pro financování, ale jako metody komplexního řešení situace 

u výrobce a to nejen v oblasti finanční. 

 Aspekty tollingového financování a zejména moţnostmi implementace této metody  

v podmínkách hospodářské praxe podniků České republiky, včetně realizace řady konkrétních 

aplikací se intenzívně zabývám jiţ více neţ 12 let. Ze zkušeností pak vím, ţe informace  

o podstatě a moţnostech tollingové metody jsou na úrovni podnikového či finančního 

managementu nedostatečné a v mnohých případech značně zkreslené. Na jedné straně  

se vyskytuje přehnané očekávání, ţe uplatněním tollingu se vyřeší všechny podnikové 

problémy a bezpečně vyvede podnik z krize, na druhé straně existuje značná nedůvěra  

a skepse (kterou například jeden z odborových předáků vyjádřil heslem tolling = tuneling). 

Chci proto touto disertační prací vytvořit rovněţ předpoklady k jejímu pedagogickému  

a osvětovému vyuţití. 

 Úspěšnost praktického pouţití metody tollingového financování pracovního kapitálu je 

podmíněna dobrým zvládnutím teoretických základů podnikového řízení, plánování  

a ekonomických, zejména pak finančních analýz. V teoretické části práce se proto těmito 

aspekty zabývám. 

 Stěţejní část disertační práce je věnována charakteristice tollingové metody, podmínkám 

její moţné implementace, zásadám úspěšné realizace tollingu a metodickému vymezení 

jednotlivých postupových kroků na straně poskytovatele tollingu (zadavatele) i na straně jeho 

příjemce (zpracovatele). Objektivně upozorňuji i na moţná rizika spojená s nevhodnou  

či nedostatečně připravenou aplikací tollingové metody. Snaţím se prezentovat tolling nikoliv 

jako dogma, jehoţ forma je neměnná, ale upozorňuji na moţnosti modifikace pro jednotlivé 

konkrétní případy jeho realizace, samozřejmě při respektování základních ekonomických, 

legislativních a musím dodat i etických pravidel. 
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 Z praxe vím, ţe akutní problémy se získáním finančních zdrojů pro překonání nedostatku 

krytí pracovního kapitálu se týkají zejména malých a středních podniků. V předloţené práci 

se proto kromě klasického uzavřeného tollingu (úspěšně realizovaného v hutní části 

VÍTKOVICE, a.s.) ve větší míře zabývám i kombinací tollingu s projektovým financováním, 

která je pro malé a střední podniky mnohem vhodnější. 

 Metodické vymezení podmínek a postupu realizace tollingového financování doplňuji  

v příloze souborem moţných vzorů jednotlivých smluv, tvořících legislativní rámec vztahů 

mezi zadavatelem a zpracovatelem a dále ukázkou konkrétní agregované projekce cash flow. 

 Pro dokreslení uvádím ve své disertační práci praktické zkušenosti s uplatňováním 

tollingu ve společnosti VÍTKOVICE, a.s., kde funkci „zadavatele“ plnila státem vlastněná 

společnost OSINEK, a.s. V úvodu uvádím základní ekonomické výsledky, charakterizující 

celkový objem a časový průběh této akce realizované v letech 2000 – 2005. 

 Jsem přesvědčen, ţe hlubší pochopení všech moţností i rizik spojených s tollingovým 

financováním oběţných aktiv přispěje k většímu rozšíření vyuţití této metody v praxi  

a umoţní tak na jedné straně podnikům typu „zpracovatel“ vyřešení jejich problémů 

vyplývajících z nedostatku zdrojů pro financování pracovního kapitálu a na straně druhé  

se stane výzvou pro investory (zadavatele) k rozšíření portfolia efektivní alokace volných 

zdrojů. 

 Domnívám se, ţe cíle formulované zadáním mé disertační práce, byly splněny. 
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CONCLUSION 

 

 At the beginning of my dissertation work I defined goals on which processing  

I focussed on. 

 It concerned priorily about uniting of basic assumptions and way of realisation of Tolling 

financing with a particular focus on small and medium size companies. A more detailed  

spreading of applying the Tolling combined with a project financing and finally creating 

space  for understanding Tolling, not only as a finacial tool, by means of which sources  

for financing are delivered, but  as a complex method solution of situation and so to say, not 

only in the financing sphere. 

 Aspects of Tolling financing especially possibilities of implementation this method  

in conditions of the Czech Republic Companies including realisation of a line particular 

applications is something that I have been interested in for 12 years. From my own experience 

i know that information on basis and possibilities for using Tolling method are, at the level  

of  a company or financial  management  are inefficient or considerably distorted. On one 

hand,  there is an exaggerated expectationss that, by means of solving all company problems  

and it will safelly lead the company out of crisis, on the other hand  there exists distrust   

and scepticism (which one of trade union leader expressed  by slogan Tolling = Tunelling). 

That is why  I am trying to create assumptions for its pedagogical and cultural activities use. 

 Success of  this method for financing working capital is conditioned  by a good mastering  

of  theoretical bases for company management, planing economical and especially financial 

anylises. That is why I engage myself with these aspects. 

 A pilot part of my dissertation work is given to characteristics of Tolling method use, 

conditions for possible implementation, principles of successful realisation of this project  

and methodogical  limitation of individual steps,  on part of  Tolling supplier, as well as  

on the part  of the customer. 

 I objectively, point out possible risks  connected with unsuitable or  insuficciently 

prepared  applying of this method.  I am trying to present Tolling not only as dogma, whose 

form is unchangable, but I point out to possibilities of modification for individual particular 

cases of  its realisation, understandably with respecting basic economical, legislative  

and I have to admit even ethical rules. 
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 From my own practise I know that acute problems with getting financial sources  

for overcoming lack of covering practical capital concerns especially small and medium size 

companies. Therefore, in the presented  work, appart from classical closing of Tolling 

(successfully realized  in the metallurgical part of VITKOVICE j.s.c.). I am more engaged  

by a combination of Tolling with the project financing, which is for small and medium size 

companies  much more suitable.  

 To a methodogical limitation and procedure for realisation tolling financing, I add  

in the amendment of possible models of particular contracts, creating legislative frame 

between deliverer and a customer for further possible projection of a cash-flow.  

 To finish my dissertation work I state  my practical experience with applying Tolling  

in the VITKOVICE j.s.c., where in the post of deliverer, by a State owned company OSINEK 

j.s.c. In the prolog, I go back to stating basic economical  results characterising an overal 

volume and a time duration of this activity realised in 2000 – 2005. 

 I am convinced that a deeper understanding  of the problem and its risks connected  

with Tolling in the VITKOVICE j.s.c.  with  money in circulation will contribute to a larger 

use of this method in practise and thus will enable companies of the producer type to solution  

of  their problems coming out of the resource lack for financing working capital, 

and on the other hand it will become a challenge for investors to spread  portfolio for effective 

allocation of free sources.  

       I beg to presume that goals stated in my dissertetion work have been fulfilled. 
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Seznam zkratek 

 
VŠB-TUO  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava 

ČR   Česká republika 

MPO ČR  Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 

EU   Evropská unie 

MSP   Malé a střední podnikání 

ČEB Česká exportní banka, a.s. 

ČMZRB Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. 

EGAP Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 

HDP   Hrubý domácí produkt 

DPH   Daň z přidané hodnoty 

ÚOHS   Úřad na ochranu hospodářské soutěţe 

SWOT analýza, která zkoumá:  

strengths – silné a weaknesses – slabé stránky,   

opportunities – příleţitosti a threats – hrozby 

EVA Economic Value Added - ekonomická přidaná hodnota; ukazatel EVA 

měří výkonnost firmy tak, ţe od vykázaného zisku odečte náklady  

na vlastní kapitál firmy.  

MVA Market Value Added – tţní přidaná hodnota; ukazatel MVA měří 

výkonnost firmy, vypočítává se jako rozdíl trţní hodnoty akcií a 

investovaného kapitálu. 

EBIT Earnings before Interest and Taxes, zisk před odečtením úroků a daní 

(provozní hospodářský výsledek) 

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization). Zisk 

před odečtením úroků, daní a odpisů. 

BSC Balanced Scorecard, systém vyváţených ukazatelů výkonnosti podniku, 

je metoda v managementu, která vytváří vazbu mezi strategií  

a operativními činnostmi s důrazem na měření výkonu. 
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Seznam cizích slov a jejich význam 

 

tolling  –  odvozeno z angličtiny a to od slova „Toll“, s významy poplatek, platit, vybírat. Jde 

o systém financování oběţných aktiv, při kterém si zadavatel nechává za poplatek 

vyrobit z vlastní suroviny hotový výrobek; 

know-how – duševní vlastnictví; 

ratios – koeficient; 

standstill agreement  –  dohoda o nečinnosti (týká se nevymáhání pohledávek bankou  

za dluţníkem po dohodnutou dobu – neţ se situace dluţníka 

stabilizuje); 

cash flow – tok peněz; 

benchmarking –  měření a analýza procesů a výkonů organizace a hledání nejlepších řešení 

prostřednictvím systematického porovnávání s výkonem ostatních, jde  

o sdílení zkušeností a nejlepší praxe se srovnatelnými subjekty  

a identifikovat tak příleţitosti ke zlepšení procesů a postupů ve vlastní 

organizaci; 

joint venture – forma společného podnikání s účastí tuzemského a zahraničního kapitálu; 

outsourcing –  zajišťování původních vlastních činností externím dodavatelským subjektem. 

 

 


