
 

 



 



 

 



 

 



 

Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zabývá tollingovým financováním projektu v rámci malého 

a středního průmyslového podniku. Nejprve je definována oblast malého a středního 

podnikání a další klíčové pojmy. Vzhledem k tomu, že tollingové financování není v České 

republice příliš známé, následuje teoretické přiblížení tohoto druhu financování pracovního 

kapitálu. Dále tato práce pojednává o dalších možnostech a formách podpory podnikání, které 

lze uplatnit v rámci sektoru malého a středního podnikání v České republice, jako např. 

bankovní úvěry, ale také možnosti využití prostředků a podpory z Evropské unie. Teoretický 

popis tollingového financování je pak prakticky aplikován na vzorový střední podnik z oblasti 

stavitelství včetně shrnutí kladných a záporných stránek tollingového financování.  

 

Klíčová slova: Tolling, financování, malé a střední podnikání, podpora podnikání 

 

Abstract 

This thesis deals with tolling financing of project in a small and medium sized 

industrial company. At first it defines the area of small and medium sized enterprises and 

other key concepts. Given that tolling financing isn’t very well known in the Czech Republic, 

theoretical approximation of this type of working capital financing follows. Further this thesis 

deals with other options and forms of business support that can be applied in the sector 

of small and medium sized enterprises in the Czech Republic, such as bank loans, but also 

the possibility of utilization of resources and support from the European Union. Theoretical 

description of tolling financing is practically applied to the model medium sized company 

from the construction industry, including a summary of the strengths and weaknesses 

of the tolling financing.      

 

Key words: Tolling, financing, small and medium sized entrepreneurship, entrepreneurship 

support 
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Úvod 

 Tato diplomová práce se zabývá financováním projektu malého a středního 

průmyslového podniku prostřednictvím využití metody tollingu. Tolling jako forma 

financování je v našich podmínkách poměrně neznámou možností financování. Jedná se 

o financování pracovního kapitálu využitím peněžních prostředků druhé společnosti. Tato 

forma financování byla v České republice úspěšně využita v letech 2000 – 2005 při projektu 

VÍTKOVICE – OSINEK, který vedl k záchraně společnosti Vítkovice, a.s. Vzhledem 

k velkému množství malých a středních průmyslových podniků, které se v poslední době 

ocitají ve finanční krizi, kvůli které nejsou schopny financovat právě pracovní kapitál, začal 

být tolling využíván také v tomto sektoru.  

 Diplomová práce byla zpracována v rámci projektu s názvem „Optimalizace 

tollingového projektu s využitím metod síťové analýzy,“ který byl na VŠB – TUO realizován 

v roce 2012 pod vedením doc., Ing. Kamily Janovské, Ph.D. 

 Tato práce je rozdělená na pět hlavních kapitol, přičemž první kapitola definuje oblast 

malého a středního podnikání a přibližuje další klíčové pojmy související s tématem práce. 

Následuje kapitola zabývající se teoretickým vymezením tollingu, charakteristikou obou 

druhů spolupracujících společností a také implementací a teoretickým postupem zavedení 

tollingu. Třetí kapitola pojednává o podpoře malého a středního podnikání v současné době 

a to hlavně o podpoře státní a podpoře pramenící z Evropské unie. Poslední kapitola 

teoretické části shrnuje nejčastější možnosti financování malého a středního podniku 

a popisuje problematiku jak využití financí rodiny a přátel, tak také využití bankovních úvěrů, 

leasingu, odkupu pohledávek a financování investičními společnostmi.  

 Poslední kapitola je nejrozsáhlejší a zabývá se praktickou aplikací tollingového 

financování na středně velký stavební podnik. Na začátku této kapitoly je objasněna aktuální 

situace ve stavebním průmyslu obecně a také situace malých a středních stavebních firem. 

Tyto se ocitají v nelehké situaci, protože obvykle vystupují jako subdodavatelé a právě velké 

stavební společnosti, které bývají generálními dodavateli stavby, jim diktují podmínky 

spolupráce (stanovují lhůty splatností, apod.) a stavební firma se sektoru MSP se musí těmto 

podmínkám přizpůsobit, což může zapříčinit její problémy s financováním svého pracovního 

kapitálu. V této kapitole je tedy nastíněn vzorový postup nasazení tollingu do podniku v této 

situaci spolu se shrnutím pozitivních i negativních dopadů tollingu na podnik.  
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 Situace ve stavitelství byla konzultována se zaměstnancem vedení stavebního podniku 

střední velikosti, kterým byly ověřeny informace obsažené v praktické části práce. Oblast 

tollingového financování byla konzultována s panem Ing. Jiřím Staňkem, Ph.D., kdy v rámci 

této konzultace byly také diskutovány praktické problémy, vyskytující se při tollingovém 

financování podniků z oblasti MSP. 

 Cílem práce je na základě srovnání možností financování modelového podniku určit 

výhody a nevýhody financování projektu MSP formou tollingu oproti jiným formám 

financování. Splněním cíle se zabývá praktická část práce, která jednotlivé možnosti 

financování definované v teoretické části práce porovnává. V závěru práce jsou pak obsažena 

doporučení v oblasti financování modelového podniku.   
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1  Malý a střední průmyslový podnik 

V této kapitole diplomové práce budou definovány a vymezeny pojmy malý a střední 

podnik a průmyslový podnik. Vzhledem k častému obchodování průmyslových podniků 

na business trzích bude vyjasněn také tento pojem.  

1.1 Malý a střední podnik 

Definice malého a středního podniku vychází z nařízení Komise (ES) č. 800/2008, 

které bylo v České republice přijato v rámci zákona č. 47/2002 Sb. o podpoře malého 

a středního podnikání v roce 2002 a novelizace tohoto nařízení proběhla v roce 2005. V tomto 

nařízení je také vymezen podnik jako takový, přičemž podnikem se zde rozumí každý subjekt 

jakékoli právní formy, vykonávající hospodářskou činnost. Patří sem především podnikatelé 

(osoby samostatně výdělečně činné), rodinné podniky a obchodní společnosti či sdružení 

běžně vykonávající již zmíněnou hospodářskou činnost.  

Při rozdělování podniků je v nařízení Komise (ES) uvedeno, že kategorie 

mikropodniků, malých a středních podniků se skládá ze společností zaměstnávajících méně 

než 250 zaměstnanců, jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR a bilanční suma roční 

rozvahy nepřesahuje částku 43 milionů EUR.  

Jako malé podniky jsou vymezeny ty společnosti, které zaměstnávají méně než 

50 zaměstnanců a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje částku 

10 milionů EUR. 

Mikropodniky jsou pak myšleny společnosti zaměstnávající méně než 10 zaměstnanců 

a současně nepřesahující roční obrat nebo bilanční sumu 2 miliony EUR. [22]  

Podniky lze na malé a střední rozdělit také dle kvalitativních kritérií. Toto rozdělení je 

považováno za stejně důležité jako dělení kvantitativní, ale není tak přesně vymezeno 

a existuje více názorů různých autorů na konkrétní ukazatele. Podniky můžeme dělit například 

podle role podnikatele ve firmě a jeho činností, a to na:  

- malé živnostenské podniky: Podnikatel se bezprostředně podílí na fungování 

živnosti, sám najímá potřebný personál a často mu v podnikání pomáhají členové 

rodiny; 
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- střední živnostenské podniky: podnikatel se již na provozní práci v podniku 

podílí jen částečně a především se stará o část administrativy a zastává prodejní 

činnosti a styk s klienty, najímá více personálu a rodina se již na podnikání 

nepodílí; 

- velké živnostenské podniky: podnikatel pouze zajišťuje management podniku 

a najímá odborný personál, na provozní činnosti podniku se již nepodílí; 

- malé průmyslové podniky: zde je patrná větší dělba práce, také kombinace 

výrobních faktorů, není kladen důraz na individualizaci potřeb a řemeslné 

zpracování, obvykle je zaměstnáno větší množství zaměstnanců, může se jednat 

o sériovou výrobu; 

- podniky z oblasti průmyslu a obchodu. [2] 

Pro potřeby této práce je podstatnější výše uvedené kvantitativní rozdělení dle počtu 

zaměstnanců a ročního obratu případně výše bilanční sumy roční rozvahy, protože je 

všeobecně platné v České republice a také v rámci využívání podpory podnikání pro malé 

a střední podniky z EU, které budou předmětem dalších kapitol této práce.  

1.2 Průmyslový podnik 

Pojmem průmyslový podnik je myšlena výrobní společnost, zabývající se výrobou 

produktů pro koncové uživatele nebo výrobou meziproduktů sloužících k dalšímu zpracování. 

Dle Českého statistického úřadu jsou do skupiny průmyslových činností podle CZ-NACE 

řazeny sekce Těžba a dobývání, Zpracovatelský průmysl, Výroba a rozvod elektřiny, plynu 

tepla a klimatizovaného vzduchu, Zásobování vodou a Činnosti související s odpadními 

vodami, odpady a sanacemi. [26] 

1.3 Business-to-business trhy 

Vzhledem k tomu, že průmyslové podniky obchodují na business-to business trzích, 

v této podkapitole bude jejich fungování přiblíženo.  

Business-to-business (dále B2B) trhy lze charakterizovat jako trhy, na kterých 

odběratel není zároveň konečným spotřebitelem, ale výrobky dále zpracovává nebo prodává. 
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Společnost obchodující na B2B trhu má menší množství odběratelů, kteří ale kupují zboží 

nebo výrobky ve větším množství, proto se může lépe přizpůsobit a vyhovět jejich 

požadavkům.  

Philip Kotler definoval business trhy tak, že B2B trh tvoří „Všechny organizace 

nakupující výrobky a služby pro použití ve výrobě dalších výrobků nebo služeb za účelem 

dalšího prodeje či pronájmu se ziskem.“ [7]  

B2B trh, neboli také trh organizací, je velmi široký, protože než se zboží dostane 

ke konečnému spotřebiteli, je několikrát prodáno na tomto trhu mezi společnostmi, které se 

podílejí na jeho výrobě. Tyto obchody mezi firmami mají větší objem než zboží prodávané 

konečným spotřebitelům a dochází tedy k většímu obratu. Charakteristická je také 

geografická koncentrace dodavatelů a odběratelů, která je dobře viditelná například 

v automobilovém průmyslu, kdy subdodavatelé automobilek jsou situováni v blízkosti nebo 

přímo v areálu odběratele. Poptávka na B2B trhu má svá specifika oproti trhu spotřebitelů, 

a to především, že je odvozená, což znamená, že se odvíjí od poptávky na trhu spotřebitelů. 

Poptávka je obvykle také neelastická, což znamená, že se v závislosti na ceně nemění a lze 

v ní zaznamenat velké výkyvy, které jsou zapříčiněny i malými výkyvy poptávky 

na spotřebitelském trhu, které kvůli odvozené poptávce a časovému zpoždění způsobí velký 

až lavinovitý výkyv na trhu B2B.  

Proces nákupu je mnohem složitější než na spotřebitelské úrovni, a to především proto, 

že se zde jedná o větší sumy peněz, a tak je při nákupu v rámci B2B trhu potřeba více 

kvalifikovaných nákupčích. Tito nákupčí jsou dále závislí na rozhodovacím procesu 

společnosti, který je tím náročnější, čím složitější je nákup. V rozhodovacím procesu je 

zúčastněno více kvalifikovaných osob s jiným zaměřením a na jiných úrovních podniku. 

Délka celého procesu závisí na druhu transakce, ale může trvat i déle než rok.  

Důležitým rysem B2B trhu je velká závislost mezi prodávajícím a kupujícím. Vztahy 

mezi nimi jsou provázanější než mezi prodejcem a konečným spotřebitelem a mají 

dlouhodobý charakter. Prodávající se také kupujícímu více přizpůsobuje, a to nejen 

v současnosti, ale aby jejich spolupráce byla dlouhodobá i nadále, musí se soustředit také 

na budoucí potřeby odběratele. [7]  
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2  Tolling  

Obsahem této kapitoly bude nejprve vymezení samotného pojmu tolling, dále 

rozdělení tollingu dle způsobu užití na tolling uzavřený a tolling kombinovaný s projektovým 

financováním a přiblížení obou druhů. Na závěr bude nastíněn základní postup implementace 

tollingu. 

2.1 Vymezení tollingu 

Tolling pochází z anglického slova „toll“ což znamená poplatek. Tollingové dohody 

jsou využívány např. v Austrálii, ale zde se tolling blíží způsobu financování prostřednictvím 

rizikového kapitálu, a také v Rusku a na Ukrajině, kde má zase spíše podobu barterového 

obchodu v oblasti hutní výroby, kde dochází k výměně rudy za výrobek. Ve zbytku Evropy 

jsou tyto dohody řazeny mezi netradiční metody financování podniku.  

Obecně lze tolling definovat jako „ekonomický a obchodní systém financování 

oběžných aktiv, při kterém si zadavatel nechává u zpracovatele za poplatek vyrobit z vlastní 

suroviny hotový výrobek.“ [6] Z uvedené definice vyplývá, že tolling je zvláštní obchodní 

operací, která slouží k financování především pracovního kapitálu. Jedná se o jistou úpravu již 

známé „Práce ve mzdě“ s tím rozdílem, že práce ve mzdě je obvykle využívána jednorázově, 

kdežto u využití tollingu jde častěji o opakovanou a vždy smluvně podloženou spolupráci. Dále je 

práce ve mzdě méně provázaná a je založena na spolupráci dvou zpracovatelů, kdy první 

zpracovatel, který zadává druhému zpracovateli zakázku, má dostatek vlastních zdrojů, nebo získá 

potřebné zdroje prostřednictvím banky, a on sám jak získává suroviny pro výrobu tak i hotové 

výrobky prodává odběrateli a na vlastní účet inkasuje tržby a sám platí náklady. Schéma práce 

ve mzdě je znázorněno na následujícím obrázku.  

 

Obrázek 1: Práce ve mzdě [11] 
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Tollingové dohody jsou oproti práci ve mzdě mnohem silněji provázané a zatímco práce 

ve mzdě je založena na principu běžné objednávky, v tolingovém financování obvykle tollingová 

společnost přímo vstupuje do řízení podniku. Tollingové dohody jsou uzavírány mezi dvěma 

stranami, a to zadavatelem a zpracovatelem. Zadavatel je obchodní společnost, která si nechá 

od zpracovatele dodat výrobky, které ovšem nevyužije pro vlastní potřebu, ale pro další prodej, 

který sice zajišťuje zpracovatel, ale zadavatel obdrží tržbu za prodané zboží. Zadavatel pak 

zpracovateli předá zpracovatelskou odměnu, která pokrývá náklady spojené se zpracováním 

výrobku. Stejný postup je také při dodávce surovin, kdy zpracovatel obdrží od dodavatele 

suroviny, ale náklady dodavateli hradí zadavatel. Zadavatel obvykle získá finance na tollingové 

obchody pomocí bankovního úvěru, nebo disponuje vlastními finančními zdroji. Zpracovatel je 

výrobní společnost, která má potřebné vybavení pro výrobu a využívá tollingové dohody 

především kvůli nedostatku zdrojů na financování pracovního kapitálu. Dalšími důvody 

spolupráce zadavatele a zpracovatele může být výhodnější pořízení vstupních surovin než 

u zadavatele nebo požadavky dodávání výstupních výrobků pod obchodní firmou zadavatele. 

Následující obrázek blíže znázorňuje jednotlivé vztahy, vazby a toky vznikající v rámci tollingu, 

přičemž na místě označeném jako „banka“ se dnes již může nacházet také jiný investor, který 

disponuje potřebnými finančními zdroji.  

 

Obrázek 2: Toky v rámci tollingové spolupráce [6]  

Vzhledem k úzké provázanosti obou stran tollingové dohody, je třeba, aby jejich 

vztahy byly patřičně smluvně ošetřeny. Při uzavírání tollingové dohody je nutné uzavření 

následujících smluv:  



 9 

- Rámcová smlouva (a smlouva o dílo): v této smlouvě jsou obsažena obecná 

ustanovení, podmínky a vzájemná práva a povinnosti zadavatele a zpracovatele 

při výrobě výrobku (díla) za danou cenu. Rámcová smlouva je dále aplikována 

na jednotlivé smlouvy o dílo, které jsou uzavírány zvlášť pro každý výrobek 

(zakázku); 

- Komisionářské smlouvy: určují vztahy mezi komisionářem (zpracovatelem) 

zajišťujícím prodej výrobků a komitentem (zadavatelem) dle zásady „Jménem 

zpracovatele, na účet zadavatele.“; [4]  

- Smlouvy o obchodním zastoupení: tyto smlouvy definují podmínky nákupu 

výrobních vstupů, kdy za sebe zadavatel nechává svým jménem jednat 

zpracovatele dle zásady „Jménem zadavatele, na účet zadavatele“. [4]   

Kromě smluv mezi zadavatelem a zpracovatelem je také nutné smluvně upravit vztahy 

s dodavateli, a to dle konkrétního druhu dodávané suroviny. [4]  

Samotným účelem tollingu je omezení negativních důsledků, které mohou nastat při 

rozšiřování prodejních aktivit. Mezi faktory způsobující tyto negativní dopady patří hlavně 

nedostatek vlastních zdrojů k překlenutí delší doby splatnosti pohledávek a zároveň zajištění 

nákupu vstupů pro výrobu, neznalost přesných požadavků zákazníků na dané výrobky 

a v neposlední řadě ztížený přístup k cizímu kapitálu ve formě bankovních úvěrů.  

Cílem tollingu je:  

- „aktivně zabezpečovat realizaci a následné řízení Projektu; 

- zabezpečovat obchodní financování u konkrétních prodejních/kupních smluv 

formou zajištění finančních potřeb svých dodavatelů a krytím delší doby 

splatnosti pohledávek za odběrateli; 

- zabezpečovat financování zajišťovacích nástrojů vyžadujících vynaložení 

prostředků v době před nebo po uzavření příslušné obchodní smlouvy, 

tj. prodejní/kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo (např. tendrové fondy, činnostní 

fondy, apod.); 
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- zabezpečovat financování zajišťovacích nástrojů pro uvolnění zadržovaných 

částí plateb Zákazníků po splnění příslušných obchodních smluv – prodejních 

/kupních smluv nebo smluv o dílo (např. zádržné během záruční doby);“ [3] 

Z charakteru tollingu vyplývají jeho výhody a také nevýhody. Mezi výhody lze zařadit 

možnost další existence podniku i při nedostatku financí na pracovní kapitál, větší 

pravděpodobnost postupné úhrady závazků zpracovatele, ke kterým by v případě přerušení 

nebo ukončení činnosti nedošlo, díky zpracovatelské odměně získá zpracovatelská společnost 

peníze v hotovosti a může se tak postupně vymanit z krizové situace a dále fungovat 

samostatně.  

Hlavní nevýhodou tollingového financování z pohledu zpracovatele je jeho úzká 

provázanost se zadavatelem a nutnost oboustranné důvěry a spolupráce. Zpracovatel totiž 

do určité míry ztrácí svou samostatnost. Riziko pro zadavatele nastává v případě, že zadavatel 

čerpá úvěr na financování činnosti zpracovatele a zpracovatel nebude hradit své závazky. Pak 

může banka odstoupit od úvěrové smlouvy, což by vedlo k neschopnosti zadavatele nadále 

poskytovat prostředky zpracovateli. Vyskytuje se zde také riziko špatného odhadu ve smyslu 

přecenění množství odbytu zakázek nebo zisku z prodeje výrobků, čímž by se zpracovatel ani 

pomocí tollingu nemohl do budoucna vymanit z krize, jak bylo původně plánováno. [4]  

2.1.1 Znaky zadavatelské a zpracovatelské společnosti 

Zpracovatelská společnost nejčastěji vykazuje tyto znaky:  

- jedná se o výrobní podnik, jehož výrobky jsou vzácné, ale silně nedostatečné 

na to, aby umožnily vlastní financování svého pracovního kapitálu;  

- externí zdroje této společnosti ve formě dodavatelských půjček (např. závazky 

z dodávek materiálu, surovin a energií) a také závazků vůči zaměstnancům až 

do dne splatnosti jsou nedostačující, aby pokryly pohledávky a zásoby stejně 

jako nezbytný operativní zůstatek na bankovních účtech; 

- další externí zdroje ve formě bankovních úvěrů jsou také nepřístupné, nebo 

přístupné jen ve zmenšeném rozsahu, v mnoha případech kvůli obavám banky 

z potenciálního rizika úpadku společnosti s ohledem na minulé splácení dluhů 

tohoto podniku;   
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- podnik je na druhé straně schopen produkovat své výrobky s určitou ziskovou 

marží nebo alespoň s pozitivním cash-flow a má relativně dobrý a stabilní 

prodejní potenciál stejně jako má zvládnutou technologii a know-how.  

Oproti zpracovateli má zadavatel obvykle tyto vlastnosti:  

- zadavatelská společnost má buď vlastní prostředky, které mohou být k dispozici 

pro tollingové financování zpracovatele, nebo je schopna získat bankovní zdroje 

prostřednictvím příslušného úvěru (díky důvěryhodnému statusu zadavatele 

u banky); 

- pracovní síla zadavatele je dostatečně schopná a kvalifikovaná, aby umožnila 

provádění všech potřebných činností z oblasti nákupu, prodeje, účetnictví, 

finančního řízení, uzavírání smluv apod. pro a místo zpracovatele – znalost 

vnitřního prostředí zpracovatele je v tomto směru výhodou; 

- zadavatel je společnost, která na základě souboru obchodních smluv 

předcházejících tollingové implementaci uzavřených mezi ním a zpracovatelem 

zabezpečí, že každá položka vstupů výroby podřízená tollingové finanční 

společnosti, bez ohledu na to, jestli se jedná o materiál, nedokončenou výrobu, 

polotovary, vlastní produkty nebo dokončenou výrobu, je vlastněná 

zpracovatelem během celého výrobního procesu, navzdory přidané hodnotě 

vytvořené u zpracovatele, přidaným nákladům alokovaných ve výrobcích 

respektive fyzických materiálech. [5]  

2.2 Rozdělení tollingu dle způsobu užití 

Tolling je možné použít dvěma různými způsoby, a to jako tolling uzavřený nebo 

tolling kombinovaný s projektovým financováním. Nyní budou jednotlivé možnosti blíže 

popsány.  

Uzavřený tolling je zejména využíván při hromadné nebo skupinové výrobě, kdy se 

zpracovatel nalézá v krizové situaci, nebo má jiné potíže s financováním pracovního kapitálu, 

má dlouhodobý charakter a jsou zde tollingem financovány veškeré vstupy do podniku tedy 

nejen materiál do výroby, ale také provozní materiál nakupovaný v malém množství. Tyto 

potíže mohou být např. u nově založené společnosti nebo malého či středního podniku, který 
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má sice projekt, který by chtěl realizovat, ale působí na trhu teprve krátce, a proto nemá 

dostatek prostředků, nebo u společnosti malé nebo střední velikosti, která již využívá mnoho 

úvěrů a banka už jí další finance nechce poskytnout.  

V případě podniku v krizové situaci, který chce a má potenciál na trhu dále působit, je 

tolling jedním z nástrojů restrukturalizace tohoto podniku. Zpracovatelský podnik v krizi se 

potýká s nedostatkem prostředků pro financování pracovního kapitálu, neschopností hradit 

své závazky nejen vůči dodavatelům, kteří z toho důvodu mohou ukončit spolupráci, a pro 

banku není dostatečně bonitní klient, především kvůli nejisté další existenci podniku. 

Výrobky dané společnosti jsou na trhu žádané a při překlenutí kritického období a nedostatku 

financí je zde reálná šance na zlepšení situace. V tomto případě by následovala spolu 

s tollingem také restrukturalizace podniku.   

Tolling kombinovaný s projektovým financováním se využívá u zakázkové nebo 

projektové výroby. Tolling je zde doplňován úvěry nebo jinými bankovními možnostmi 

financování a je využíván na konkrétní projekty, ne na celkovou výrobu podniku, což je 

hlavní rozdíl oproti předchozímu uzavřenému tollingu. Smlouva o dílo je zde uzavřená 

k jednomu konkrétnímu projektu, zadavatel může sám nakoupit potřebné vstupy nebo může 

zpracovateli složit zálohu na materiál, a to opět pouze pro daný projekt nebo zakázku 

a po dokončení zakázky je zpracovateli jednorázově vyplacena zpracovatelská odměna 

ve výši rozdílu mezi náklady a tržbami z projektu. Tento způsob je oproti uzavřenému 

tollingu v současnosti více využíván.   

2.3 Implementace tollingu 

Využití financování prostřednictvím tollingu obvykle předchází problémy společnosti 

s financováním pracovního kapitálu. Z toho následně vyplývá pozdní splatnost jak 

dodavatelských faktur, tak také pozdní úhrada závazků ke státu (platby daní, sociálního 

a zdravotního pojištění). Společnost tedy trpí nedostatkem likvidity. Nasazení tollingu je 

pouze jednou z možností řešení této situace, je možno využít např. úvěru nebo jiných cizích 

zdrojů, kterým je věnována kapitola 4.  

Podnikem, pro který může být využití tollingu vhodné je např. výrobní podnik před 

krizí, nebo podnik, který se již v krizi nachází, ale má reálnou šanci se z této krize vymanit 

právě posílením finančního toku při financování pracovního kapitálu. Naopak nevhodným 
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podnikem pro nasazení tollingu je podnik nacházející se v úpadku, konkurzu či insolvenci, 

kdy je pro tollingovou společnost velmi nepravděpodobné navrácení jejích vložených 

prostředků.  

Jako jeden z předpokladů k nasazení tollingu může být krizový management, jehož 

cílem je analyzovat rizika, předcházet ztrátám, dostat krizovou situaci pod kontrolu 

a minimalizovat škody.  

Pro tollingovou (respektive financující) společnost je financování pracovního kapitálu 

jiné společnosti poměrně rizikovou aktivitou, proto je velmi důležité nejprve se rozhodnout, 

jestli tolling implementovat a následně stanovit podmínky tollingu. Při stanovování podmínek 

tollingu záleží především na tom, jestli bude spolupráce pouze jednorázová na určitý projekt, 

nebo bude mít dlouhodobý charakter a jestli financující společnost je prvotně orientována 

na poskytování tollingu, nebo je to vedle hlavní podnikatelské činnosti pouze její sekundární 

aktivitou.  

2.3.1 Postup zavedení tollingu 

Prvním krokem k zavedení tollingu je oslovení možného budoucího zadavatele 

zpracovatelem, který identifikoval nedostatek prostředků na financování pracovního kapitálu 

a také zjistil, že tento nedostatek již není možné pokrýt jinými běžnými nástroji jako bankovní 

úvěr nebo úvěr od dodavatele. Tollingovou společnost je možné vybrat z několika exitujících 

společností specializovaných na tollingové financování, nebo lze oslovit jinou společnost 

na základě předchozí zkušenosti. Následuje jednání obou společností o vhodnosti a případně 

podmínkách tollingu.  

Při implementaci tollingu je nejprve nutné pomocí analýzy financované společnosti 

zjistit, jestli je vůbec možno tolling aplikovat. Toto prověřování budoucího zpracovatele se 

odehrává na několika úrovních, a to ze strany legislativní, výrobní, výrobkové a v neposlední 

řadě z pohledu míry, do jaké je podnik schopen a ochoten nechat zasahovat případného 

zadavatele do svého vedení.  

V legislativní oblasti je třeba prověřit vlastnickou strukturu, případnou účast vlastníků 

nebo členů vedení společnosti v konkurenčních firmách, předmět podnikání, insolvenční 

řízení nebo konkurz podniku v minulosti a další kapitálovou účast podniku. Tato prověrka je 

nutná z důvodu potvrzení, že tolling bude využíván pouze pro účel financování pracovního 
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kapitálu dané společnosti a nebudou zde žádné finanční úniky, které by mohly být v důsledku 

trestné.  

V oblasti výrobní je třeba se soustředit na platnost výrobních licencí, certifikátů 

a dalších osvědčení potřebných k výrobě, ověření vlastnictví strojů potřebných k výrobě 

případně zajištění jejich používání k výrobě po dobu tollingu bez omezení a také 

na personální základnu společnosti, a to ve smyslu dostatečného vzdělání a způsobilosti 

zaměstnanců k výkonu své práce. V případě omezení nebo přerušení výroby v průběhu 

tollingového financování by došlo k finančním ztrátám na straně zadavatele.  

Z hlediska výrobku je v prvé řadě nutné se ujistit, že zpracovatel vyrábí výrobky, které 

se na trhu prodávají, zákazníci o ně projevují zájem a jejich výroba tedy není ztrátová, nebo 

lze alespoň do budoucna předpokládat její ziskovost. V opačném případě by v budoucnu opět 

došlo ke ztrátám na straně zadavatele v důsledku nízkého odbytu zboží.  

Poslední oblast týkající se poskytování informací o výrobě a případně účasti 

zadavatele ve vedení společnosti je pro zadavatele důležitá především pro kontrolu využívání 

svých financí.   

Činností, která pomůže hloubkově analyzovat společnost, je detailní audit společnosti, 

a to z hlediska zjištění stavu aktiv (majetku, zásob a pohledávek) a pasiv (především závazků). 

Výsledkem je skutečný obraz o majetku a závazcích společnosti, se kterým se bude v rámci 

implementace tollingu dále pracovat. Současně je třeba provést finanční analýzu společnosti, 

která poskytne obraz o finančním zdraví podniku. Tato analýza je provedena nejen z externích 

údajů o společnosti, ale také z interního pohledu kdy využívá veškeré i interní údaje 

o společnosti. Kromě auditu rozvahy společnosti je třeba provést také audit obchodní činnosti, 

a to z interních informací poskytnutých zaměstnanci na úrovni středního managementu, 

protože oproti oficiálním zprávám by tyto informace neměly být zkresleny a měly by 

poskytnout reálný obraz o obchodování společnosti. Posledním druhem auditu, který je třeba 

provést, je audit v oblasti strategie podniku, a to ve smyslu plánování strategie firmy 

(zachování původní podoby podniku, restrukturalizace, ukončení činnosti zpracovatele), aby 

se na případné změny mohly oba subjekty připravit a nedošlo tak ke ztrátám ani u jednoho 

z nich. V případě plánování ukončení činnosti potenciálního zpracovatele ani není vhodné 

tolling implementovat.  
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V případě, že provedené audity a analýzy nasvědčují tomu, že společnost je vhodná 

k nasazení tollingu a že tedy bude tolling nasazen, je třeba zpracovat finanční plán. Zde je 

nutné zahrnout celkový objem financí, který zadavatel do tollingu vloží, vymezit podmínky 

mezi zadavatelem a zpracovatelem v průběhu tollingové spolupráce a uzavřít potřebné 

smlouvy (viz kapitola 2.1), v rámci plánu nákupu stanovit množství a jeho finanční vyčíslení 

u vstupních surovin a stejně tak je třeba určit plán prodeje, tzn. plánovaný objem výrobků 

a jejich hodnotu.  

Následně je možné zahájit zavedení a využívání tollingu. Obě společnosti musí být 

na zavedení tollingu připraveny nejen ze strany výrobní, ale i z hlediska informačních 

systémů a vedení účetnictví obou společností. Účtování o tollingu musí probíhat nejen 

u zpracovatele ale také u zadavatele a mělo by být vedeno co nejpodobněji tomu, jak by bylo 

vedeno, kdyby nebyl tolling zaveden – náklady, výnosy, výsledek hospodaření, majetek 

a závazky zpracovatele musí být účtovány jako by fungovala společnost samostatně. Aby toto 

vedení účetnictví podávalo skutečný obraz o financích zpracovatele, je nutné, aby byly u obou 

společností dodrženy stejné zásady vnitropodnikového účetnictví – stejný způsob oceňování 

zásob, stejné označení syntetických i analytických účtů, stejné kurzy cizích měn v případě 

zahraničních obchodních transakcí, apod. Veškeré účetní operace musí probíhat dle 

aktuálního znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. [11]  

Vliv na úspěšnost malého a středního podnikání má nejen dostatek kapitálu, ale také 

makroprostředí zahrnující legislativní, ekonomické, sociální a technologické faktory. 

Pro rozvoj MSP je důležitá podpora ze strany makroprostředí (tedy státu) z tohoto důvodu 

bude následující kapitola věnována podpoře malého a středního podnikání.  
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3  Podpora MSP  

Oblast malého a středního podnikání je přímo závislá na kvalitě podnikatelského 

prostředí, které je tvořeno podmínkami v oblasti legislativy, infrastruktury a fungování trhů. 

[21] Pro rozvoj tohoto prostředí a tím také podnikání je důležitá podpora podnikání, která 

existuje na několika úrovních. Podpory podnikání lze dělit dle formy poskytování na Přímé 

a Nepřímé a dle prostoru působení na Unijní, Národní, Krajské a regionální a Obecní. [9] 

Toto rozdělení je graficky znázorněno na obrázku 3.  

 

Obrázek 3: Druhy podpor podle formy a podle územní hierarchie jejich poskytování [9]  

Jednotlivé formy budou blíže rozepsány v následujících podkapitolách, vždy se 

zaměřením na malé a střední podnikání a průmyslový sektor.   

3.1 Přímá a nepřímá podpora podnikání 

Podpora podnikání je v ČR prováděna přímou nebo nepřímou formou. Nepřímá forma 

podpory podnikání má pomoci dosáhnout příznivého prostředí pro MSP, hlavně 

zjednodušením administrativních povinností, ulehčení přístupu k informacím, odbornému 

poradenství a vzdělávání. V rámci zlepšení podnikatelského prostředí nepřímou formou 

podpory podnikání bylo vládou přijato usnesení č. 172/2003 k návrhům na zdokonalení 

podnikatelského a investičního prostředí. Mezi nepřímou podporu podnikání jsou řazeny také 

rozvoj infrastruktury, podpora přístupu podnikatelů k informačním službám a výstavba 
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průmyslových zón, které byly zřízeny s využitím dotačních a úvěrových forem podpory 

podnikání.  

Přímá podpora podnikání je finančního charakteru nejčastěji ve formě dotačních 

programů nebo všeobecného zlepšení přístupu MSP k cizím zdrojům, které by využily při své 

podnikatelské činnosti nebo snížením nákladů MSP oblastech definovaných v programech 

podpory schvalovaných vládou. [19] Hlavní nástroje přímé podpory MSP jsou cenově 

zvýhodněné záruky za úvěry z bankovního sektoru, úvěry pro podnikatele s nižší úrokovou 

sazbou a dotace nejen na rozvoj infrastruktury pro podnikání. [21]  

3.2 Národní podpora podnikání 

Podpora podnikání v ČR se prvotně řídí zákonem č. 47/2002 Sb., o podpoře malého 

a středního podnikání, který má za úkol zajistit slučitelnost české právní úpravy s právní 

úpravou v Evropské unii a také vymezuje formy podpory, které mohou být MSP přiděleny. 

Institucemi, které tuto podporu distribuují je Ministerstvo průmyslu a obchodu 

a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB). [9]  

Národní podpora je v současné době uskutečňována Programem ZÁRUKA – záruky 

na provozní úvěry a Programem START.  

Program Záruka byl vyhlášen 16. 2. 2009 Ministerstvem průmyslu a obchodu, 

poskytovatelem podpory je ČMZRB a cílem programu je zajistit, že malí a střední 

podnikatelé budou mít přístup k bankovním úvěrům a to díky zvýhodněným zárukám. Jedná 

se především o úvěry na financování provozní činnosti podniku, které mají pomoci udržet 

konkurenceschopnost nejen při uskutečňování exportních zakázek. Podporované činnosti jsou 

vymezeny dle CZ – NACE z oblastí zpracovatelského průmyslu, stavebnictví, informačních 

a komunikačních činností a ostatních činností, viz příloha č. 1. Program také přesně stanovuje 

podmínky, které musí příjemce podpory splňovat, podmínky využití tohoto programu, 

výběrová kritéria, sankce za nedodržení podmínek programu a formu a výši podpory. Obecně 

lze říci, že podpora je poskytována jako zvýhodněná záruka a to malým a středním 

podnikatelům až do výše 80% jistiny úvěru, maximální hranice úvěru, který může být takto 

zaručen, je stanovena na 5 mil. Kč. [25]  

Program Start byl vyhlášen Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 29. 6. 2007 

s časově omezenou výzvou pro podání žádosti o zařazení do tohoto programu. Druhá výzva 
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programu byla vydána dne 5. 1. 2010. Cílem programu je, poskytnutím podpory formou 

bezúročného úvěru nebo zvýhodněné záruky s finančním příspěvkem k zaručovanému úvěru, 

realizace podnikatelských projektů nově začínajících podnikatelů nebo podnikatelů 

vracejících se k podnikání po delší pauze, přičemž se musí jednat o drobné podnikatele. 

Správcem programu je ministerstvo průmyslu a obchodu a poskytovatelem je stejně jako 

u programu Záruka ČMZRB. Zdroje pro program Start pochází ze státního rozpočtu, 

Evropského fondu pro regionální rozvoj nebo z prostředků ČMZRB. [24]  

3.3 Unijní podpora podnikání z EU v období 2007 – 2013  

Fondy EU jsou hlavním nástrojem evropské politiky pro zmírnění rozdílů 

v ekonomické úrovni mezi jednotlivými regiony a státy EU. Hlavní fondy jsou Strukturální 

fondy a Fond soudržnosti, přičemž strukturální fondy se dále dělí na Evropský fond 

pro regionální rozvoj a Evropský sociální fond. [18]  

Evropský fond pro regionální rozvoj je největší ze strukturálních fondů dle objemu 

peněz, které jsou využívány k tvorbě nových pracovních míst prostřednictvím podpory 

výroby a na investice do infrastruktury. Tento fond podporuje investiční projekty pro místní 

rozvoj a také investice do zlepšení životního prostředí. Evropský sociální fond podporuje 

neinvestiční projekty v oblasti zaměstnanosti, jako např. vzdělávání a rekvalifikace a také 

podporuje projekty zaměřené na znevýhodněné skupiny obyvatel – etnické menšiny, 

zdravotně postižené, mládež a podobně. [10]  

Fond soudržnosti je oproti strukturálním fondům určen na podporu rozvoje chudších 

států a ne pouze regionů. Podporovány jsou investiční projekty zaměřené na dopravní 

infrastrukturu nebo životní prostředí. [10]  

V období 2007 – 2013 je možné využít zdroje z fondů EU prostřednictvím 

26 operačních programů, které jsou rozděleny na tematické, regionální, programy pro hlavní 

město Prahu a programy podporující Evropskou územní spolupráci. [18] V tomto období je 

stanoven rozpočet ve výši 347,4 bilionu EUR, který by měl být investován do mnoha 

veřejných i soukromých projektů, které by měly zlepšit sociální a ekonomickou situaci v EU. 

[8] 
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„Podpora financovaná ze zdrojů EU v letech 2007 až 2013 se dělí do třech cílů a dílčích 

operačních programů: 

1) Cíl Konvergence  

 OP Podnikání a inovace 

 OP Životní prostředí 

 OP Vzdělávání 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace 

 OP Doprava 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

 Integrovaný operační program 

2) Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 

 OP Praha – Adaptabilita 

 OP Praha – Konkurenceschopnost 

3) Cíl Evropská územní spolupráce 

 OP Mezinárodní, Nadnárodní a Přeshraniční spolupráce 

4) Další programy mimo cílové: 

 OP technická pomoc 

 Komunitární programy 

 Program rozvoje venkova 

 Finanční mechanismus EHP a Norska“ [1]  

3.4 Krajská a regionální podpora 

Podpora Kraje a regionu se může rovněž projevovat v rozvoji spolupráce mezi 

vysokými školami a podniky v daném kraji a regionu. Jedná se o společné konference, 

projekty a strategie rozvoje v oblasti vědy, výzkumu a inovací. V kraji je takto možno 

předcházet navyšovaní strukturální nezaměstnanosti a nedostatku kvalifikovaných pracovních 

sil. Je na vedení krajů, aby podporovaly školství, jak učňovské tak střední, a následně 

i vysoké školy ve směru, který strategie kraje předpokládá. Je to možné dělat pomocí dotací 
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technickým školám, zlepšováním postavení jejich absolventů na trhu práce a jejich propagací 

nejen na území kraje. [9] 

Regionální politika, jejíž vznik je přikládán Velké Británii v době velké hospodářské 

krize v třicátých letech minulého století, se dostává do popředí zájmu i v dnešní době. 

„Obecně lze regionální politiku definovat jako soubor cílů, opatření a nástrojů vedoucích 

ke snižování příliš velkých rozdílů v sociálně-ekonomické úrovni jednotlivých regionů.“ [9]  

Regionální politika se ve většině evropských zemí soustředí na podporu a rozvoj 

problémových regionů, které nejsou schopny vlastními silami zvládnout nezbytné strukturální 

změny. V rámci podpory mezinárodní spolupráce vznikají i přeshraniční regiony například 

na podporu ochrany životního prostředí (Odra) nebo rozvoje turistického ruchu (Německo 

Česko naučné cyklostezky). 

Zkvalitnění prostředí pro MSP by měly přispět i poradenské, informační a vzdělávací 

organizace zřizované nebo podporované krajem pro jejich znalost lokálních podmínek 

a možnost pomoci začínajícím podnikatelům v jejich rozvoji a případně pronikání na další 

trhy nejen v kraji, republice, ale i do EU. Tomuto by měly pomoci i domy podnikatelů nebo 

podnikatelské inkubátory vznikající například v blízkosti vysokých škol nebo na území 

podnikatelských či průmyslových zón. 

Na spolupráci s podnikateli se zaměřují například krajská tripartita, hospodářský výbor 

krajského zastupitelstva, regionální agentura a odbor pro regionální rozvoj umístěný 

na krajském úřadě. Jako přímou podporu můžeme označit možnost účasti podnikatelů 

v obchodních misích, na workshopech a prezentacích firem regionu na mezinárodních akcích, 

kterých se jednotlivé kraje v rámci své propagace účastní (EXPO a různé další veletrhy). [9] 

3.5 Obecní podpora 

Obecní podpora, která v evropském členění patří k nejnižšímu stupni (NUTS 5) 

se týká pověřených obcí nebo obcí s přenesenou působností státní správy. Obec může 

podporovat rozvoj podnikatelských aktivit na svém území např. technickou a investiční 

připraveností pro investory nebo sdružovat prostředky pro pomoc v podnikání s okolními 

obcemi. Může se jednat o napojení nabízených míst k podnikání na sítě, rozvoj občanské 

vybavenosti, zajišťování zajímavých akcí pořádaných v obci a tím podporovat kulturní rozvoj 

dané obce. 
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 Touto podporou obce udržují stávající a podporují vznik nových pracovních míst 

a stávají se atraktivnější. Mohou například zajistit ubytování a obslužnost pro školy, 

ubytovací kapacity a možnosti dalšího vyžití pro své občany nebo pro pracovníky do nově 

vznikajících firem. Tímto způsobem mohou rozšiřovat příjmy do svého rozpočtu. [9] 

Význam podnikatelů pro obec a její rozvoj je nezastupitelný v oblasti snižovaní 

nezaměstnanosti, ochrany životního prostředí, rozvoj služeb a vznik lokálních výrobků, které 

obec i podnikatele zviditelní na větších fórech. Proto toto jsou vhodné podmínky v menších 

obcích, kde se mohou lépe rozvíjet mezilidské vztahy, vazby mezi obcí a působícími 

podnikateli jsou pevnější a jejích zájem o rozvoj území vytváří kladný synergický efekt.  

3.6 Výhled v oblasti unijní podpory podnikání z EU v období 2014 – 2020  

Vzhledem k blížícímu se konci současného programovacího období EU, budou v této 

podkapitole shrnuty aktuálně dostupné informace týkající se následujícího programovacího 

období EU, které bude v letech 2014 – 2020. Vzhledem k tomu, že přípravy na následující 

období stále probíhají, není možné považovat dále uvedené informace za konečné. Ačkoli 

autorka bude vycházet z již schválených rozhodnutí, v průběhu příprav se i přes to mohou 

některé nyní platné informace změnit.  

Pro období počínající rokem 2014 byly stanoveny tyto cíle:  

1. Zaměstnanost  

- 75 % lidí ve věku 20 až 64 let bude zaměstnaných 

2. Výzkum a vývoj / inovace  

- 3% HDP EU bude investováno do výzkumu a vývoje nebo inovace 

3. Změny klimatu / energie  

- snížení skleníkových plynů o 20% nebo při dobrých podmínkách až o 30% 

oproti roku 1990, 

- čerpání 20% energie z obnovitelných zdrojů  

- zvýšení energetické účinnosti o 20% 
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4. Vzdělávání  

- snížení sazby předčasného ukončení školní docházky pod 10%  

- nejméně 40% z lidí ve věku 30 až 34 let budou mít dokončeno vysokoškolské 

vzdělání 

5. Chudoba / sociální vyloučení  

- snížení počtu lidí ohrožených chudobou či sociálním vyloučením o nejméně 

20 milionů  

Výše uvedené cíle dávají celkový přehled o situaci v rámci klíčových parametrů, 

ve které by se měla EU nacházet v roce 2020. Tyto cíle byly přeloženy a upřesněny 

do národních cílů tak, aby každý členský stát mohl kontrolovat svůj vlastní pokrok směrem 

k naplnění stanovených cílů. Všechny cíle jsou společné a měly by se uskutečnit 

prostřednictvím kombinace národních opatření v kombinaci s opatřeními EU. Jednotlivé cíle 

jsou propojené a vzájemně se posilují protože zlepšením vzdělávání se pomáhá vyšší 

zaměstnanosti a tím snižování chudoby, více inovací a výzkumu a vývoje vytváří 

konkurenceschopnější prostředí a nová pracovní místa a v neposlední ředě investice 

do čistších technologií pomáhá v boji s klimatickými změnami a vyváří nové obchodní 

a pracovní příležitosti. [16]  

Na následujících obrázcích 4 a 5 je vidět již zmíněná bližší specifikace stanovených 

cílů pro jednotlivé členské státy.  
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Obrázek 4: Specifikace cílů EU 2020 pro jednotlivé členské státy 1. část [17] 

 

Obrázek 5: Specifikace cílů EU 2020 pro jednotlivé členské státy 2. část [17] 
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Z obrázku 4 je patrné, že Česká republika má v oblasti zaměstnanosti stanovenou 

hodnotu 75%, která je shodná s celkovým cílem EU, v oblasti výzkumu a vývoje a inovací 

pouze 1% v rámci veřejného sektoru, což je méně ve srovnání s celkovým cílem EU, který je 

3%. V oblasti snižování emisí je u ČR kladná hodnota a to 9% ačkoli cíl EU je snížit emise 

o -20%. Snížení uváděná v tabulkách se týkají pouze emisí, které nejsou zahrnuty v systému 

obchodování s emisemi. Předpokládané snížení emisí zahrnutých v obchodním systému je 

o 21 % ve srovnání s rokem 2005.  V oblasti obnovitelných energií by měla z obnovitelných 

zdrojů ČR čerpat 13%. Snížení počtu předčasného ukončení vzdělávání my mělo být o 5,5 % 

a 32% lidí ve věku 30 a 34 let by mělo mít dokončené vysokoškolské vzdělání. Počet lidí 

na hranici chudoby by pak měl dosahovat maximálně hodnoty 15,3% z celkového počtu 

obyvatelstva, tzn. snížení o 30 tisíc obyvatel.  

Dle návrhu Rady Evropské unie je v oblasti finančního rámce pro nadcházející období 

počítáno s přidělením částky ve výši 376 miliard EUR České republice na hospodářskou, 

sociální a územní soudržnost. [23]  

 Na území Moravskoslezského kraje zatím probíhají přípravy na nadcházející 

programovací období a dle informací Agentury pro regionální rozvoj jsou prozatím vyvíjeny 

aktivity týkající se implementace programu „Chytřejší kraj: Moravskoslezsko 2020“, což je 

program, který by měl kraji zajistit dobrou výchozí pozici pro čerpání budoucích prostředků 

z EU. [27] 
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4  Další možnosti financování projektu MSP a jejich charakteristika  

Mimo financování podnikání z vlastních zdrojů, které obvykle zcela nepokryjí nároky 

podniku, nebo využití operačních programů a vládní podpory popsané v předchozí kapitole, 

existují ještě další možnosti financování projektu MSP. Mezi nejběžnější zdroje patří rodina 

a příbuzní, soukromí investoři, investiční společnosti a v neposlední řadě také bankovní úvěry, 

leasing, faktoring a forfaiting. Těmto zdrojům financování bude věnována následující kapitola.  

4.1 Rodina a příbuzní 

Oslovení rodiny a příbuzných, případně přátel, bývá první a zdánlivě nejjednodušší 

možností získání kapitálu po vyčerpání vlastních zdrojů. Získání podpory u této skupiny lidí 

je pravděpodobnější díky úzkým osobním kontaktům a známostem. Finanční podpora rodiny 

a přátel je pozitivní především ve větší shovívavosti při splatnosti závazků a všeobecné 

trpělivosti. Rizikem využití této možnosti je hlavně možný rozpad přátelství v důsledku 

přehnaných očekávání na jedné nebo druhé straně. Obecná doporučení pro minimalizaci 

tohoto rizika jsou dle Anny Staňkové tato:  

- „postavit peněžní výpomoc striktně na obchodním principu, všechny vztahy vyjádřit 

formou smluv s uvedením nejdůležitějších dat o splácení; jestliže půjčka přesáhne 

výši 1 mil. Kč, doporučuje se zabudovat její úročení, alespoň ve výši běžného tržního 

úročení, jinak může vyvolávat dojem jakési velkorysosti s vytvořením nedobrého 

pocitu vděčnosti dlužníka, 

- vyjasnit, zda se jedná o půjčku nebo podíl na firmě; co se stane, jestliže firma 

zkrachuje, 

- sepsat vše písemnou formou; potvrzení dohody jen podáním ruky může být málo 

závazné a může vést k zapomínání,  

- peníze je nutno vždy považovat jako překlenující a je nutno si ujasnit, jaké jsou 

reálné šance je vrátit zpět a jak jejich vrácení ovlivní chod firmy, 

- vysvětlit srozumitelně a poctivě, jaké jsou příležitosti a rizika podniku“. [12]  

Tento způsob získání kapitálu je nejčastěji využíván při založení podniku, kdy dojde 

k nečekanému nárůstu nákladů oproti plánované výši, ale může se použít i při financování 
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pracovního kapitálu. Vše zde záleží na dohodě mezi podnikatelem a věřitelem, jakou částku je 

ochoten věřitel půjčit, zda se mu budoucí využití a následná návratnost jeho peněz nejeví jako 

příliš riskantní apod.  

4.2 Soukromí investoři a investiční společnosti 

Jedná se o movité osoby, nejčastěji podnikatele, kteří investují svůj kapitál do teprve 

se rozjíždějícího projektu. Za tuto rizikovou investici očekávají v dlouhodobém horizontu 

vyšší výnos ze svého vkladu, který bude přímo záviset na prosperování financovaného 

projektu. Soukromí investoři mají obvykle menší požadavky na výnos než velké investiční 

společnosti, proto může být tato forma financování pro MSP schůdnější. Mínusem ale zůstává 

riziko investorova vyžádání podílu na řízení společnosti. Zde je nutné promyslet, kolik 

procent společnosti bude investorovi za danou částku poskytnuto.  

Investiční společnosti, nazývané také jako venture capital companies, jsou pak ziskové 

organizace, které investují finance dle svých zásad a politik výměnou za vlastnický podíl 

ve společnosti. Jejich zisk přichází v ideálním případě ve chvíli, kdy svůj podíl ve firmě 

prodají.  

4.3 Bankovní úvěry 

Využití bankovního úvěru patří mezi nejvyužívanější druhy financování cizím 

kapitálem. Jedná se o finance, které si podnikatel od banky půjčil, a které jsou splatné 

včetně předem stanoveného úroku k předem stanovenému datu. Pozitivum při využití úvěru je 

neomezování majitele společnosti ve vedení firmy, jako tomu bylo například u soukromých 

investorů. Získání bankovního úvěru pro malého začínajícího podnikatele ovšem není 

jednoduché, protože pro banku je tento klient velmi rizikový. Banka tedy bude důkladně 

prošetřovat, zda je podnikatel schopen úvěr splatit a popřípadě, jestli a jaké budou 

požadovány záruky. Vzhledem k již zmíněnému vysokému riziku začínajícího podnikání lze 

také očekávat, že úroková sazba bude stanovena vyšší, než by byla při úvěru pro již fungující 

a prosperující společnost. Úvěrové financování je využíváno nejen v začátcích podnikání, ale 

i v průběhu existence společnosti při nečekané nebo plánované zvýšené potřebě financí.  

Bankovní úvěry je možné dělit na dlouhodobé tj. se splatností nad jeden rok 

a krátkodobé tj. se splatností do jednoho roku. Dlouhodobé úvěry jsou využívány především 
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při tvorbě základního kapitálu při začátku podnikání. Dopad splácení úvěru na finanční 

rovnováhu společnosti je třeba promyslet již v podnikatelském záměru, který bude banka také 

posuzovat. Krátkodobé úvěry slouží hlavně k financování provozních nákladů společnosti. 

Nejčastější formou krátkodobého úvěru je kontokorentní úvěr. Tyto úvěry jsou poskytovány 

v pohyblivé výši přímo na běžném účtu klienta. Bývají spláceny průběžně v závislosti 

na cash-flow podniku a obvykle banka nevyžaduje záruku, ale úrok a maximální částka úvěru 

jsou pevně stanoveny. Obměnou kontokorentního úvěru je revolvingový úvěr. Jedná 

se o obnovující se úvěr a hlavní rozdíl oproti kontokorentu je jeho účelový charakter, díky 

kterému jsou zde nižší úroky. Stejně jako kontokorent se nevyplácí k dlouhodobému čerpání, 

ale je vhodný jako rezerva nebo k přechodnému financování pracovního kapitálu.  

Podmínky získání úvěru si stanovuje každá banka samostatně, stejně jako dokumenty 

potřebné pro zpracování analýzy a vytvoření úvěrového návrhu (obvykle se jedná o účetní 

výkazy za určené období, výpis z obchodního rejstříku, daňové přiznání a podobně. [12]  

4.4 Leasing 

Leasing patří mezi alternativní formy financování dlouhodobého majetku, který je 

tímto způsobem možné nakoupit bez přílišného dlouhodobého zadlužení. Společnost může 

využívat daný majetek již od počátku, ale nemusí za něj ihned zaplatit celou částku za jeho 

pořízení. Majetek pořízený prostřednictvím leasingu je na základě leasingové smlouvy až 

do doby ukončení leasingu majetkem leasingové společnosti nikoli subjektu, který jej 

prakticky používá – ten má daný majetek pouze v nájmu. Po skončení leasingové smlouvy je 

možné postupovat dle tří variant, a to buď vrátit pronajímaný majetek leasingové společnosti, 

obnovit leasingovou smlouvu a pokračovat v nájmu, nebo odkoupit majetek do vlastnictví 

pronajímatele.  

Leasing rozdělujeme na tyto druhy:  

- Operativní leasing: bývá kratšího trvání a používá se u spotřební techniky (počítače, 

osobní automobily), kdy doba uzavření leasingové smlouvy je obvykle kratší, 

než životnost pronajímaného majetku; leasing lze ukončit i před vypršením smlouvy 

a majetek je i po skončení leasingové smlouvy ve vlastnictví pronajímatele; v ceně 

leasingu může být i určitý servis k danému zařízení; 
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- Finanční leasing: oproti operativnímu leasingu jej nelze vypovědět dříve, 

než vyprší leasingová smlouva, není poskytován žádný servis a sám nájemce musí 

majetek udržovat, cena majetku musí být plně pokryta splátkami; 

- Prodej a zpětný leasing: při této formě leasingu je opačný postup, a to že nejprve 

společnost svůj majetek prodá leasingové firmě a následně jej zpátky pronajme; 

negativem této možnosti jsou vyšší konečné náklady na majetek, ale výhodou je 

navýšení likvidity společnosti. [15] 

4.5 Faktoring a forfaiting 

Faktoring i forfaiting spočívá v prodeji pohledávek a využívá se především v případě, 

kdy společnost nutně potřebuje získat finance. Prodá tedy své pohledávky faktoringové 

či forfaitingové společnosti a ihned získá potřebné prostředky ovšem v nižší výši než byla 

původní pohledávka. Faktoringová nebo forfaitingová společnost dále pohledávky vymáhá. 

Rozdíl mezi faktoringem a forfaitingem je v délce splatnosti pohledávek – faktoring je odkup 

krátkodobých pohledávek a forfaiting naopak odkup střednědobých až dlouhodobých 

pohledávek. [15]  
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5  Financování vzorového projektu MSP pomocí jednotlivých forem 

Stavebnictví je jedním z průmyslových odvětví charakterizujících makroekonomickou 

situaci země, která se podílí nejen na tvorbě HDP, ale také na zaměstnanosti obyvatel. Proto 

je jeho vývoj a především rozvoj důležitý pro celkovou ekonomickou situaci země. 

V následujícím grafu je znázorněn vývoj v oblasti nových stavebních zakázek v ČR v období 

uplynulých deseti let. Data znázorněná v grafu obsahují pouze stavební firmy zaměstnávající 

více než 50 zaměstnanců.  

Vývoj nových zakázek v tuzemsku v letech 2002 - 2012
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Graf 1: Vývoj nových zakázek v tuzemsku v letech 2002 – 2012 (vlastní zpracování dat ČSÚ) 

 Z výše uvedeného grafu 1 lze vyčíst vývoj nejen pozemního, ale také inženýrského 

stavitelství a celkový vývoj stavitelství s polynomickou spojnicí pro lepší znázornění trendu.  

Na grafu je vidět, že stav nových zakázek v pozemním stavitelství procházel 

ve sledovaném období postupným vývojem oproti inženýrskému stavitelství, jehož nové 

zakázky v letech 2004 – 2008 střídavě rostou a klesají v průměru o 42 514 mil. Kč jedním 

či druhým směrem. Nové zakázky zaznamenané v pozemním stavitelství oproti tomu od roku 

2002 do roku 2006 rostou a v roce 2006 kulminují na hodnotě 121 412 mil. Kč.  

V roce 2008 nastala v ČR ekonomická krize, ale co se týče nových zakázek 

ve stavitelství celkem, v tomto roce dosáhly maximální hodnoty ve sledovaném období 
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a to 249 616 mil. Kč. Oproti tomu v roce 2009 nastává prudký pokles o 54 % (41 693 mil. 

Kč) v pozemním stavitelství a o 22 % (23 625 mil. Kč) v inženýrském stavitelství. Celkově 

tedy nové zakázky ve stavitelství poklesly o 65 318 mil. Kč což je 35 %. Tento pokles byl 

zapříčiněn důsledky krize, která zasáhla veškerá ekonomická odvětví včetně stavitelství.   

Po malém růstu v roce 2010 celkový objem nových zakázek ve stavitelství dále klesá 

a v roce 2012 se nacházel na nejnižší hranici ve sledovaném období. Z toho vyplývá, že 

situace ve stavebnictví u firem, které zaměstnávají nad 50 zaměstnanců, je v současné době 

špatná a s poklesem nových zakázek narůstá konkurenční boj o zakázky mezi stavebními 

společnostmi.  

Nepříznivou situaci dokládají také výsledky konjunkturálního průzkumu v podnikové 

sféře, který v únoru 2013 provedl Český statistický úřad. Průzkum se zabýval názory 

vedoucích pracovníků z několika odvětví a konkrétně ve stavebnictví se průzkumu 

zúčastnilo 500 stavebních podniků zaměstnávajících nad 50 zaměstnanců. Současnou 

ekonomickou situaci ve vybraných podnicích vedoucí zaměstnanci hodnotí v 15,7% jako 

dobrou, 64,2% považuje situaci za uspokojivou a 20,1% jako špatnou. V 69,1 % z vybraných 

podniků hodnotili celkovou poptávku po produkci během trvání průzkumu za nižší 

a nedostatečná poptávka je také vnímána jako hlavní bariéra růstu produkce.   

Hodnocení ekonomické situace ve stavebnictví v únoru 2013
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Graf 2: Hodnocení ekonomické situace ve stavebnictví v únoru 2013 (vlastní zpracování dat ČSÚ) 
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Průzkum se také zabýval očekáváním vedoucích pracovníků vybraných stavebních 

společností na následujících tří až šesti měsíců, přičemž dle názoru 59,7 % respondentů 

by měla v následujících třech měsících zůstat celková ekonomická situace stabilizovaná. 

Během následujícího půl roku neočekává přibližně polovina respondentů změny (50,7%), 

další zhoršení situace očekává 32,4 % vedoucích pracovníků a zlepšení situace by se mělo 

dostavit pouze dle 16,9 % respondentů. Většina respondentů by také měla mít dostatečné 

výrobní kapacity vzhledem k očekávaným zakázkám.  Stavební výroba by dle oslovených 

pracovníků měla být zajištěna přibližně na následujících sedm měsíců. [28] 

Aby společnosti mohly obstát v konkurenčním boji, musí být schopné se maximálně 

přizpůsobit potenciálnímu zákazníkovi a musí být schopné ucházet se nejen o malé ale také 

o velké zakázky, na jejichž financování samy nemají dostatečný pracovní kapitál. Aby se 

mohly o velkou zakázku ucházet, musí získat potřebné cizí zdroje. Rozbor jednotlivých 

možností je obsahem podkapitoly 5.2., které předchází podkapitola charakterizující vzorovou 

stavební firmu a projekt, o který by měla zájem se ucházet, aby mohl být následující výběr 

možností podpory lépe zacílen.  

5.1 Charakteristika vzorové stavební firmy a projektu 

Jako vzorová stavební společnost ze sektoru MSP pro účely návrhu tollingového 

financování její obchodní činnosti, byla zvolena společnost působící v rámci 

moravskoslezského kraje, která bude pro účely této práce nazývána společností ABC, s.r.o. 

Z názvu společnosti lze odvodit, že právní forma firmy je společnost s ručením omezením, 

která je často využívána v oblasti MSP pro její poměrně snadné založení. Společnost 

s ručením omezeným je obchodní společností s minimální výší základního kapitálu 

200 000 Kč, která může být jako jediná obchodní společnost založena i jednou fyzickou nebo 

právnickou osobou. Maximální počet zakladatelů je pak 50 osob a každý z nich ručí pouze 

do výše svého nesplaceného vkladu. Sama společnost pak odpovídá celým svým majetkem. 

Nejvyšším orgánem s.r.o. je valná hromada, statutárním orgánem jsou jednatelé a může být 

určena také dozorčí rada a to na základě společenské smlouvy, jejíž sepsání je při založení 

společnosti povinné. 

Společnost ABC, s.r.o. působí na českém trhu v oblasti realizace staveb déle než 10 let. 

Za své dosavadní působení se rozrostla z malé na střední firmu zaměstnávající 

52 zaměstnanců a s ročním provozním ziskem 454 tisíc Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná 
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o podnik ze sektoru malých a středních firem, jeho zakázky jsou obvykle menšího rozsahu, 

případně mají charakter subdodávek k větším stavebním projektům. Vzorové účetní výkazy 

společnosti ABC, s.r.o. jsou následující (částky jsou uvedeny v tisících Kč):  

 

Označení 

 

a 

AKTIVA             

 

b 

Běžné účetní období 
Minulé 

období 

Brutto 

1 

Korekce 

2 

Netto 

3 

Netto 

4 

  AKTIVA CELKEM                        154 853 9 222 145 631 242 108 

B. Dlouhodobý majetek                                   12 800 8 438 4 362 5 831 

B. II. Dlouhodobý hmotný majetek                         12 800 8 438 4 362 5 831 

B. II.     1. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 12 700 8 438 4 262 5 831 

2. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 100   100   

C. Oběžná aktiva                                 142 053 784 141 269 236 247 

C.  I. Zásoby                                                     6 014 0 6 014 17 301 

C.  I.      1. Nedokončená výroba a polotovary 6 014   6 014 17 301 

C.  II. Dlouhodobé pohledávky                                   5 892 0 5 892 4 697 

C.  II.     1. Pohledávky z obchodních vztahů 5 892   5 892 4 697 

C.  III. Krátkodobé pohledávky                                   103 450 784 102 666 175 426 

C.  III.    1. Pohledávky z obchodních vztahů 68 074 784 67 290 150 105 

2. 
Pohledávky za společníky, členy družstva a za 

účastníky sdružení 
141   141 790 

3. Stát - daňové pohledávky 13 540   13 540 9 101 

4. Krátkodobé poskytnuté zálohy     0 855 

5. Jiné pohledávky 21 695   21 695 14 575 

C.  IV. Krátkodobý finanční majetek                           26 697 0 26 697 38 823 

C.  IV.    1. Peníze 167   167 520 

2. Účty v bankách 430   430 1 703 

3. Krátkodobé cenné papíry a podíly 26 100   26 100 36 600 

D.  I. Časové rozlišení                                           0 0 0 30 

D.  I.      1. Náklady příštích období     0 30 

Tabulka 1: Aktiva společnosti ABC, s.r.o. 
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Označení 

 

a 

PASIVA             

 

b 

Běžné  

účetní období 

5 

Minulé 

účetní období 

6 

  PASIVA CELKEM                           145 631 242 108 

A. Vlastní kapitál                               10 575 40 113 

A.  I. Základní kapitál                                               100 100 

A.  I.     1. Základní kapitál 100 100 

A.  II. Kapitálové fondy                                            -8 724 -8 724 

A.  II.   1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků  -8 724 -8 724 

A.  III. 

Rezervní fondy, nedělitelný fond a ostatní fondy ze 

zisku  

                                                                      

10 10 

A.  III.  1. Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 10 10 

A.  IV. Výsledek hospodaření minulých let                      18 735 48 714 

A.  IV.  1. Nerozdělený zisk minulých let 18 735 48 714 

A.  V. Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) 454 13 

B. Cizí zdroje                                        135 056 201 995 

B.  II. Dlouhodobé závazky                                      8 269 11 870 

B.  II.   1. Závazky z obchodních vztahů 8 269 11 870 

B.  III. Krátkodobé závazky                                     126 787 190 125 

B.  III.  1. Závazky z obchodních vztahů 111 277 153 383 

2. 
Závazky ke společníkům, členům družstva a k 

účastníkům sdružení 
503   

3. Závazky k zaměstnancům 1 537 16 674 

4. 
Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 

pojištění 
91 701 

5. Stát - daňové závazky a dotace 53 2 871 

6. Krátkodobé přijaté zálohy 189 269 

7. Dohadné účty pasivní 13 118 10 378 

8. Jiné závazky 19 5 849 

Tabulka 2: Pasiva společnosti ABC, s.r.o. 
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Označení 

 

a 

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY             

 

b 

Číslo 

řádku 

 

c 

Skutečnost v účetním 

období 

sledovaném 

1 

    II. 
Výkony                

(ř. 05 až 07) 
04 274 134 

    II.    1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 05 280 906 

2.   Změna stavu zásob vlastní činnosti 06 -6 772 

B. 
Výkonová spotřeba                                                                    

(ř. 09 + 10) 
08 256 876 

B.        1. Spotřeba materiálu a energie 09 54 817 

B.        2. Služby 10 202 059 

    + 
Přidaná hodnota                                                                   

(ř. 03 + 04 - 08) 
11 17 258 

C. 
Osobní náklady                                                                       

(ř. 13 až 16) 
12 16 666 

C.        1. Mzdové náklady 13 12 398 

C.        2. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 15 4 189 

C.        3. Sociální náklady 16 80 

D. Daně a poplatky 17 104 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18 1 878 

G. 
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 

a komplexních nákladů příštích období 
25 203 

    IV. Ostatní provozní výnosy 26 3 550 

H. Ostatní provozní náklady 27 357 

* 
Provozní výsledek hospodaření                          

[ř. 11 - 12 - 17 - 18 + 19 - 22 - 25 + 26 - 27 + (-28) - (-29)] 
30 1 599 

     X. Výnosové úroky 42 466 

N. Nákladové úroky 43 259 

    XI. Ostatní finanční výnosy 44 105 

O. Ostatní finanční náklady 45 1 594 

     * 

Finanční výsledek hospodaření 

 [(ř. 31 - 32 + 33 + 37 - 38 + 39 - 40 - 41 + 42 - 43 + 44 - 45 

+ (-46) - (- 47)] 

48 -1 282 

Q. 
Daň z příjmů za běžnou činnost                                                    

(ř. 50 + 51) 
49 -138 

Q. 1.  - splatná 50 122 

Q. 2.  - odložená 51 -260 

     ** 
Výsledek hospodaření za běžnou činnost                                 

(ř. 30 + 48 - 49) 
52 454 

     *** 
Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)                            

(ř. 52 + 58 - 59) 
60 454 

     **** 
Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)                        

(ř. 30 + 48 + 53 - 54) 
61 316 

Tabulka 3: Výkaz zisku a ztráty společnosti ABC, s.r.o. 
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Společnost ABC, s.r.o. by se ráda ucházela o zakázku „Výstavba penzionu 

pro seniory“. Tato zakázka by měla být realizovaná jako subdodávka v hodnotě 70 milionů 

Kč k novostavbě dokončované ve lhůtě jednoho roku. Společnost ABC, s.r.o. se ale o zakázku 

nemůže ucházet, protože i přes to, že má dostatek kvalifikovaného personálu a splňuje 

veškerá technická specifika a certifikace, má nedostatečný pracovní kapitál a proto 

by nedokázala v průběhu výstavby financovat nákup materiálu ani své provozní náklady. 

Investor totiž hodlá platit zpětně za provedené práce i použitý materiál, což je v tomto oboru 

běžné.  

5.2 Popis nástrojů financování, které lze využít pro tento typ podnikání 

Tato podkapitola má za cíl přiblížit možnosti východiska ze situace popsané 

v předchozí podkapitole a tedy, že společnosti ABC, s.r.o. chybí pracovní kapitál 

na profinancování výše popsané zakázky, o kterou by se ráda ucházela. Jednotlivé zdroje 

financování pramení z teoretické části této práce resp. kapitol 3 a 4.  

Jednou z možností financování MSP je využití vlastních zdrojů. Jak bylo zmíněno 

v kapitole 4 této práce, tato možnost je využívána především při začátku podnikání. Bohužel 

pro financování vybraného projektu by s velkou pravděpodobností nebyl objem vlastních 

zdrojů dostatečný, aby vyřešil nedostatek pracovního kapitálu.    

Formou financování projektu, která se zprvu jeví jako jednoznačně nejvýhodnější, jsou 

bankovní úvěry. Bohužel pro udělení bankovního úvěru v potřebné výši by společnost musela 

vyhovět vysokým nárokům bank na bonitu klienta. Protože společnost ABC, s.r.o. působí 

v oboru již přes 10 let, mohlo by se zdát, že doba působení je dostatečná záruka, že projekt 

bude realizován ve vyžádané kvalitě a v termínu, investor stavební společnosti zaplatí 

a půjčka bude bance splacena, ale vzorová společnost se řadí mezi malé a střední firmy 

a ty jsou všeobecně bankami vnímány jako rizikové, proto banka společnosti potřebnou 

částku nepůjčí.  

Financování leasingem nelze využít, protože leasing je určen na financování nákupu 

hmotného majetku, tzn. v našem případě, by se jednalo o stavební stroje a společnost již 

vlastní veškeré stroje, které by potřebovala na výstavbu projektu. Na financování služby 

(výstavby) leasing nelze využít.  
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Faktoring a forfaiting souvisí s prodejem pohledávek a do jisté míry by tyto formy 

financování mohly pomoci zajistit volný pracovní kapitál, ale tato možnost by neměla být 

využívána jako hlavní zdroj financování pracovního kapitálu, protože pohledávky jsou 

prodávány za nižší cenu, než je jejich původní hodnota. Hlavním problémem, kvůli kterému 

není možné faktoring a forfaiting využít je nedostatečná hodnota pohledávek. Jak je vidět 

v aktivech společnosti uvedených v tabulce 1, dlouhodobé pohledávky jsou ve výši necelých 

6 milionů Kč, takže jejich odprodej by na profinancování pomohl jen částečně. Krátkodobé 

pohledávky jsou již ve vyšší hodnotě, ale jejich odprodej by také nezajistil financování 

projektu, protože s pohledávkami jsou spojeny také závazky z obchodních vztahů, které 

by bylo nutné z uhrazených pohledávek zaplatit, aby se společnost ABC, s.r.o. nedostala 

do sporů s věřiteli.   

Jako předposlední možnost se nabízí využití státní podpory MSP nebo fondů EU. 

Bohužel fondy EU přispívají pouze na zařízení poskytující zdravotnickou péči, nikoli 

na projekty týkající se seniorského bydlení. Dotace na projekt tohoto typu lze získat pouze 

v rámci státní podpory a to od Ministerstva pro místní rozvoj, nebo ze Státního fondu rozvoje 

bydlení. Oba zmíněné zdroje by však mohl využít pouze investor, nikoli sama stavební 

společnost.  

Poslední možností je financování prostřednictvím soukromých investorů nebo 

investiční společnosti. Do této kategorie lze zařadit také využití tollingu. Tolllingové 

financování bylo v minulosti v České republice ve větším měřítku úspěšně využito 

při restrukturalizaci společnosti VÍTKOVICE, a.s., kdy zadavatelem v tomto projektu byla 

společnost OSINEK, a.s. a zpracovatelem již zmíněné VÍTKOVICE, a.s. Financování 

tollingem zde probíhalo v letech 2000-2005 a byl využit jak uzavřený tolling, tak také tolling 

s projektovým financováním. Díky tollingu se společnost VÍTKOVICE, a.s. byla schopná 

vymanit z finančních problémů a po restrukturalizaci pokračovat dále v provozování své 

výrobní činnosti.  

Protože se ve vzorové společnosti jedná o financování jednorázového projektu, 

přichází v úvahu forma tollingu s kombinovaného s projektovým financováním. Pro tento typ 

podnikání a stavební firmu malé nebo střední velikosti, která realizuje zakázky, je tolling 

optimální formou financování, protože bez předchozích referencí umožní dosáhnout na velké 

zakázky. Následující podkapitola bude tedy věnována konkrétnímu popisu procesu 

tollingového financování vybraného projektu.  
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5.3 Proces tollingového financování vybraného projektu 

Proces tollingového financování vzorové společnosti ABC, s.r.o. bude zpracován 

na základě postupu uvedeného v kapitole 2.3.1 této práce s přizpůsobením na obchodní 

činnost vzorové společnosti (stavitelství). 

Prvním krokem, který musí stavební společnost učinit, pokud má zájem o financování 

svého projektu prostřednictvím tollingu, je výběr a kontaktování tollingové společnosti. 

V dnešní době na českém trhu působí několik firem, které se tollingovým financováním 

zabývají. Pro potřeby tohoto vzorového projektu, byla jako zadavatelská společnost vybrána 

firma zabývající se výhradně poskytováním tollingového financování, respektive 

financováním pracovního kapitálu.  

Následujícím krokem je detailní analýza stavební společnosti tollingovou firmou, 

ve všech podstatných oblastech vymezených v kapitole 2.3.1 této práce. Výstupy z příslušné 

analýzy jsou následující:  

- Legislativní oblast: vlastníci ani členové vedení společnosti se neúčastní činnosti 

v jiných firmách zabývajících se stavebními pracemi, jedná se o financování 

stavebního projektu pro stavební společnost, což znamená, že předmět podnikání 

odpovídá projektu, na který společnost žádá financování, společnost se nenachází 

v konkurzu nebo insolvenci, ani na ni dosud nebyly podány žádné insolvenční 

návrhy, společnost vlastní akcie akciové společnosti působící v jiném oboru 

podnikání.  

- Výrobní oblast: společnost ABC, s.r.o. má platné veškeré certifikáty a licence 

a to po celou dobu plánovaného projektu, společnost vlastní veškeré stavební stroje, 

které bude při realizaci zakázky potřebovat, tyto stroje nepodléhají zástavnímu 

právu, proto lze předpokládat, že budou dostupné po celou dobu trvání zakázky, 

zaměstnanci společnosti byli shledáni jako způsobilí k prováděné činnosti, protože 

s většinou dělníků společnost pracuje na základě dohody o provedení práce nebo 

dohody o pracovní činnosti a má zajištěné dostatečné množství těchto pracovníků, 

lze považovat personální zázemí za vyhovující.  

- Oblast výrobku/služby: Zpracovatel nevyrábí žádné výrobky a pouze poskytuje 

služby, vzhledem k tomu, že bude předem sepsána smlouva s investorem stavební 
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zakázky, je zde zajištěn zájem zákazníka o služby stavební společnosti a nehrozí tak 

riziko nedostatečného odbytu.  

- Míra angažovanosti zadavatele: Zpracovatel je ochoten poskytnout veškeré 

informace v souvislosti s daným projektem zadavateli a také je ochoten vyhovět 

veškerým požadavkům tollingové společnosti v souvislosti s případným 

poskytnutím potřebných pozic manažerského charakteru především v obchodním 

a ekonomickém sektoru.  

Na základě dat získaných z této části průzkumu společnosti, se stavební společnost 

jeví jako vhodný partner pro tollingové financování a tollingová společnost je tedy zatím 

ochotná ke spolupráci přistoupit. Pro upřesnění podmínek spolupráce jsou provedeny další 

analýzy v podobě detailního auditu a finanční analýzy.  

V rámci detailního auditu byly ověřovány především skutečnosti týkající se aktiv 

a především pasiv podniku, aby byl zjištěn skutečný stav majetkové struktury a závazků 

společnosti a to nejen vůči dodavatelům, ale také vůči státu (vůči Finančnímu úřadu a OSSZ).  

- Dlouhodobý majetek: dlouhodobý majetek společnosti je v hodnotě 4 362 tisíc Kč 

a je tvořen pouze hmotným majetkem a to převážně movitými věcmi a soubory 

movitých věcí a nedokončeným dlouhodobým hmotným majetkem. Protože majetek 

společnosti ještě není zastaven, je možné jej případně využít jako zajišťovací 

instrument.  

- Zásoby: Zásoby jsou tvořeny nedokončenou výrobou a polotovary ve výši 

6 014 tisíc Kč a jejich stav byl ověřen inventurou – výsledek je bez rozdílu.  

- Pohledávky: Pohledávky se dělí na dlouhodobé pohledávky z obchodních vztahů 

ve výši 5 892 tisíc Kč a na krátkodobé pohledávky z různých titulů v hodnotě 

103 450 tisíc Kč, ke kterým byly výši 784 tisíc Kč odepsány, tzn. netto hodnota 

krátkodobých pohledávek je tedy 102 666 Kč.  

- Dlouhodobé závazky: Dlouhodobé závazky jsou převážně z obchodních vztahů 

a jsou ve výši 8 269 tisíc Kč.  

- Krátkodobé závazky: Krátkodobé závazky jsou ve výši 126 787 tisíc Kč 

a z přibližně 90% jsou tvořeny závazky z obchodních vztahů.  
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- Krátkodobé daňové závazky:  Krátkodobé závazky vůči státu jsou ve výši 

53 tisíc Kč.  

- Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění: Tyto závazky jsou 

ve výši 91 tisíc Kč.  

Celkové závazky vůči státu jsou ve výši 144 tisíc Kč, což je přijatelná výše vzhledem 

k tomu, že na účtech v bankách je uloženo 430 tisíc Kč. Tollingová společnost by se tedy 

nemusela obávat obstavení bankovního účtu, na kterém by byly uloženy např. zálohy 

na materiál poskytnuté zadavatelem.   

Jednatelé také podepsali čestné prohlášení, že jako právnické ani jako fyzické osoby 

nepodepsaly žádné směnky.  

Dále byla provedena finanční analýza společnosti. Jako klíčové poměrové ukazatele 

z finanční analýzy jsou pro hodnocení zpracovatele zadavatelem ukazatele likvidity. Tyto 

ukazatele byly vypočteny následovně:   

- Likvidita 1. stupně (okamžitá likvidita) = 

= krátkodobý finanční majetek / krátkodobé závazky = 26 697 000 / 126 787 000 = 0,21 

Za uspokojivé hodnoty okamžité likvidity je považován interval 0,9 – 1,1 a minimální 

hodnota likvidity je 0,2 tedy 20%. Okamžitá likvidita u naší vzorové společnosti se pohybuje 

na hranici minimální hodnoty, což svědčí o nízké okamžité platební schopnosti.  

- Likvidita 2. stupně (pohotová likvidita) = 

= (krátkodobý finanční majetek + pohledávky) / krátkodobé závazky =  

= (26 697 000 + 102 666 000) / 126 787 000 = 1,02 

Za optimální výši těchto hodnot je považován interval 1,0 – 1,5 přičemž čím vyšší je 

výsledná hodnota, tím jistější je úhrada krátkodobých závazků. Dle výsledku výpočtu 

pohotové likvidity se společnost nachází těsně nad spodní hranicí intervalu a úhrada 

krátkodobých závazků není příliš jistá.  
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- Likvidita 3. stupně (běžná likvidita) = 

= oběžná aktiva / krátkodobé závazky = 141 269 000 / 126 787 000 = 1,11  

Běžná likvidita říká, kolikrát jsou krátkodobé závazky pokryty oběžnými aktivy a čím 

vyšší je její hodnota, tím větší část oběžného majetku je krytá dlouhodobými pasivy. Vhodná 

výše likvidity 3. stupně je stanovena na interval 1,5 – 2,5 což znamená, že vzorová společnost 

se nachází jasně pod spodní hranicí intervalu a to je neuspokojivé zjištění.  

Co se týče budoucí strategie společnosti ABC, s.r.o., je tato společnost rozhodnutá 

dále pokračovat v původní činnosti při zachování stávající podoby podniku.  

Na základě provedených analýz byla společnost ABC, s.r.o. i přes nízkou likviditu 

shledána jako dostatečně finančně stabilní a bylo rozhodnuto o zahájení tollingové spolupráce, 

která bude výhodná pro obě strany. Následuje tedy návrh a uzavření příslušných smluv. 

V případě vzorového příkladu tollingu spojeného s projektovým financováním by se jednalo 

především o tyto smlouvy: 

- Smlouva o obchodním zastoupení: smlouva o obchodním zastoupení obsahuje 

konkrétní podmínky nákupu jednotlivých vstupů, tzn. Materiálu potřebného 

pro výstavbu, kde tollingová společnost nechá firmu ABC, s.r.o. nakupovat jménem 

tollingové společnosti potřebné suroviny s tím, že úhrady došlých faktur budou 

probíhat z účtu tollingové společnosti.  

- Rámcová smlouva: rámcová smlouva obsahuje práva a povinnosti zúčastněných 

stran (společnosti ABC, s.r.o. a tollingové společnosti) při spolupráci v rámci 

tollingového financování projektu (výstavby domu pro seniory) a také definuje 

vlastnictví nakoupených vstupů pro zpracování projektu; tato smlouva bude dále 

doplňována jednotlivými smlouvami o dílo, které budou uzavírané v souvislosti 

s tímto projektem.  

- Obecná ustanovení smluv: jedná se o shrnutí všeobecných ustanovení spolupráce 

mezi tollingovou společností a firmou ABC, s.r.o., kde je především určeno, že 

tollingová společnost zajistí pracovní kapitál pro zpracování projektu firmou ABC, 

s.r.o., která se zavazuje jako zhotovitel projektu.  
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Kromě výše zmíněných smluv mohou být uzavřeny i další doplňující smlouvy, které 

již vychází z konkrétní situace tollingové spolupráce, např. různé kupní smlouvy s dodavateli 

a podobně.  

Na uzavření smluv navazuje zpracování detailních plánů nákupu, prodeje a dalších 

dílčích plánů na základě nejdůležitějšího finančního plánu.  

 Ve finančním plánu jsou specifikovány aspekty spolupráce mezi společností ABC, 

s.r.o. a tollingovou firmou. Jedná se o plán, ve kterém jsou shrnuty veškeré informace týkající 

se konkrétního financování projektu a informace týkající se vyplacení zpracovatelské odměny 

a případné sankce za nedodržení podmínek spolupráce. Výpočet zpracovatelské odměny lze 

dle Štěpána popsat následovně:  

1. TRŽBY (CENA ZAKÁZKY)  

2. – NÁKLADY zadavatele v členění:  

 přímý materiál  

 externí doprava přímého charakteru  

 přímé služby  

 úroky z úvěru přiřazeného k zakázce  

 režijní náklady přiřazené k zakázce  

 zisková marže zadavatele  

3. = ZPRACOVATELSKÁ ODMĚNA zpracovatele [14]  

Výše uvedený vzorec vychází z dat používaných v uplynulých letech a to z již 

zmíněného projektu Osinek – Vítkovice, kde zadavatel využíval k financování zpracovatele 

úvěr české konsolidační agentury. Vzhledem k tomuto úvěru bylo třeba převést náklady 

na úvěr na zpracovatele, což se stalo započítáním úroků z úvěru přiřazeného k zakázce 

do nákladů zadavatele a došlo tak ke snížení zpracovatelské odměny a převedení nákladů 

na zpracovatele. Protože v dnešní době jsou na místě zadavatele obvykle soukromí investoři 

nebo investiční společnosti, daly by se tyto úroky z úvěru přiřazeného k zakázce nahradit 

úroky z jiných poskytnutých zdrojů zadavatele.   

Konkrétní částky ve výše uvedeném vzorci pro výpočet zpracovatelské odměny 

záměrně nejsou uvedeny, neboť vždy záleží na konkrétním případu projektu, zadavatelské 
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a zpracovatelské společnosti a druhu investora. V případě, že se bude jednat o zakázku 

zpracovávanou pro soukromého investora, je pro zadavatele méně riziková, než zakázka 

pro stát (např. pro obec), protože zatímco u soukromého investora lze očekávat platby 

v kratším časovém horizontu dle stanovené smlouvy, u zakázek pro stát se v praxi stává, že se 

na jejich zaplacení čeká z důvodů zádržného mnohem déle než bylo původně stanoveno. 

Konkrétní výpočet není možné uvést ani v procentuálním vyjádření, protože jednotlivé složky 

se mohou velmi lišit, např. při stanovení obchodní marže se jedná o obchodní tajemství 

společnosti, takže potřebné údaje nebylo možné získat.  

V plánu nákupu bude specifikováno, jak budou probíhat nákupy materiálu 

a případných dalších vstupů. V rámci tollingové spolupráce bylo rozhodnuto, že nákup 

prostředků bude provozován stávajícím nákupním oddělením společnosti ABC, s.r.o. 

z důvodu znalosti prostředí a již předešlé spolupráce a zkušeností s některými dodavateli. 

Přičemž veškeré přijaté faktury za materiál vztahující se k realizaci projektu financovaného 

tollingem, budou přeposílány zadavateli, který bude provádět jejich úhrady.  

Plán prodeje je zde specifický, protože se jedná o jednu stavební zakázku 

financovanou investorem. Zástupce tollingové společnosti je na základě předem stanovených 

pravidel obvykle přítomen zásadním jednáním s investorem. V rámci těchto jednání je také 

dohodnut způsob plateb investora, případně generálního dodavatele stavby pokud má zakázka 

zpracovatele charakter subdodávky jako v tomto vzorovém případě. Dohodnuto bude i to, 

jestli budou platby zasílány přímo zadavateli nebo zpracovateli např. na bankovní účet 

založený přímo za účelem tollingového financování, ke kterému má zadavatel dispoziční 

právo. Důležité při sepisování smluv s investorem nebo generálním dodavatelem stavby je 

určení zádržného. V praxi je běžné, že je na začátku výstavby investorem stanoveno zádržné, 

které bývá obvykle ve výši 10% ceny stavby, kdy 5% zádržného bývá vyplaceno 

po dokončení a převzetí díla, ale zbývajících 5% si investor ponechá po celou dobu trvání 

záruky na stavbu a v případě, že se nevyskytnou žádné závady, je po uplynutí záruky vyplatí. 

Vzhledem k tomu, že záruka je obvykle stanovena na 5 let a tollingová spolupráce je 

ukončena hned po převzetí stavby investorem, je zpracovatelská odměna snížena o těchto 5%, 

které by měly být po uplynutí záruky vyplaceny přímo stavební firmě.  

V případě tollingu s projektovým financováním není zpracování plánů tak důležité, 

jako zpracování velice dobré kalkulace zakázky, která bude tollingem financovaná. Tato 
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kalkulace musí být podrobnější než obvyklá kalkulace cenová a nákladová a zpracovává ji 

stavební firma ve spolupráci s tollingovou společností.  

Posledním krokem při zahájení tollingové spolupráce je sjednocení informačního 

systému a účetnictví. V tomto případě nevede společnost ABC, s.r.o. pouze daňovou evidenci, 

ale účetnictví, proto bude sjednocení jednodušší. V účetních systémech obou společností je 

nutné sjednotit analytické účty tak, aby položky zapisované na jednotlivé analytické účty 

vzájemně odpovídaly. Protože tato zakázka není pro tollingovou společnost jediná, v účetním 

systému by měly být v rámci jednotlivých analytických účtů zahrnuty také prvky 

identifikující konkrétně tuto zakázku. Stejně tak by tomu mělo být v účetnictví stavební 

společnosti, neboť i zde lze předpokládat práce na více zakázkách najednou.  

5.4 Klady a zápory tollingové spolupráce v rámci MSP ve srovnání s jinými 

formami financování MSP 

Jako každá spolupráce, má i tato své kladné a záporné stránky a záleží na konkrétním 

podniku a jeho situaci, zda je pro něj v dané chvíli výhodné tolling využít, či nikoli. Obecně 

by se daly identifikovat v rámci spolupráce tollingové společnosti a podniku ze sektoru MSP 

následující plusy a mínusy.  

Z pohledu malé nebo střední firmy může být mezi nejdůležitější kladné stránky 

zařazena možnost dosažení na větší zakázky, než by bylo možné bez financujícího partnera. 

Některé stavební společnosti ze sektoru MSP na příklad nemohou vůbec přijmout zakázku, 

u které investor požaduje zádržné, protože i když by byly schopné zakázku bez zádržného 

zvládnout, při zádržném ji nebudou schopné financovat. Další výhodou je udržení nebo 

zlepšení pozice na trhu, protože získání větší zakázky může pomoci při boji s konkurencí, 

která je v oblasti MSP stále větší a i velké stavební společnosti, které se dříve zajímaly pouze 

o velké zakázky, mají dnes kvůli nedostatečné poptávce zájem i o zakázky mnohem menší. 

Výhodou může být také rychlost, jakou je možné tolling uzavřít. Není zde zdlouhavé řízení 

jako např. při přidělování dotací a pokud je vše v pořádku, společnost se k finančním 

prostředkům může dostat poměrně brzy. A v neposlední řadě může být výhodou zázemí 

velkého a finančně silného partnera v podobě zadavatele, který je schopen zařídit různé 

záruky a garance, které někteří investoři na velké zakázky požadují a na které samostatná 

malá nebo střední firma nedosáhne.  
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Největší nevýhodou tollingu z pohledu zpracovatele jsou zásahy do vedení společnosti. 

Vrcholové vedení společnosti je s principem tollingu obeznámeno a protože chápe situaci, 

obvykle se na této úrovni větší problémy nevyskytují. V případě tollingu s projektovým 

financováním jsou zásahy do vedení společnosti mnohem menší než při uzavřeném tollingu, 

kde bývají nasazeni zaměstnanci tollingové společnosti na některé klíčové pozice 

ve vrcholovém managementu, případně jsou některé z těchto pozic zdvojeny. U projektového 

financování se zadavatel snaží působit spíše jako specifický druh dodavatele, aby měl 

kontrolu nad projektem, který financuje, ale na druhou stranu aby personální obsazení vedení 

celé společnosti zůstalo stejné. Největší zásahy jsou na úrovni středního managementu, který 

se může cítit ohrožen ztrátou svých kompetencí. Zde je důležitá domluva, jak bude spolupráce 

probíhat, aby si i zaměstnanci z této úrovně společnosti uvědomili, že s tollingovou 

společností jsou partneři nikoli soupeři nebo konkurence a přijímaly opatření, které tollingová 

společnost po dohodě s vrcholovým vedením zavede. Společně se zavedením tolingu vznikne 

také nutnost pravidelného reportování zadavateli v minimálně měsíčních intervalech, které 

může opět negativně působit na střední management. Je třeba se na způsobu reportování 

dohodnout tak, aby se nejednalo o přílišnou administrativní zátěž, ale zadavatel měl přehled 

o dění na projektu a ve společnosti. Výše uvedená rizika s komunikací uvnitř zpracovatelské 

společnosti je možné minimalizovat uzavřením pravidel komunikace hned na začátku 

spolupráce, aby se obě strany respektovaly a věděly, proč existují vedle sebe.  Další 

nevýhodou jsou nižší zisky pro stavební společnost, protože tollingové financování je 

nákladnější než financování např. pomocí bankovního úvěru nebo ze zdrojů rodinných 

příslušníků nebo přátel. Na druhou stranu, zde hovoříme o situaci, ve které společnost 

bankovní úvěr v dostatečné výši ani nedostane, proto pro ni může být i za vyšší cenu tolling 

výhodný a rodina ani přátelé obvykle nedisponují takovým množstvím financí, aby byly 

schopné vypomoci s financováním velké zakázky.  

Z pohledu tollingové společnosti je největší výhodou tvorba zisku, protože se jedná 

o obchodní sféru jejímž cílem jako u většiny ostatních podniků právě tvorba zisku je. 

 Nejdůležitější zápornou stránkou je zde rizikovost spolupráce, kterou je potřeba 

co nelépe zabezpečit. Nejen v případě, že zadavatel čerpá na financování zakázky 

zpracovatele úvěr, je nutné zajištění rizik, která jsou podobná, jako v bankovním sektoru. Jako 

zajištění může být použito zástavní právo, směnky, jištění pohledávkami souvisejícími 

s jinými projekty než s projektem financovaným tollingem, jištění obchodním podílem a další 
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používané zajišťovací instrumenty. I s využitím zajišťovacích instrumentů bude vždy 

tollingová společnost podstupovat určité riziko, cílem však je, aby toto bylo co nejmenší.  

Největší problémy, které se v rámci tollingové spolupráce vyskytují, jsou komunikační 

bariéry. Stavební společnost spolupracuje nedostatečně a již zmíněný střední management je 

vůči zadavateli nepřátelský a nechce mu poskytnout podklady ke smlouvám nebo dodacím 

lhůtám a podobně. Přitom právě tollingová spolupráce může pomoci nejen s financováním 

jednoho projektu, ale protože v rámci spolupráce může být poskytováno také odborné 

poradenství, může stavební společnost díky tollingu najít a přijmout nový způsob vedení 

společnosti a objevit možnosti snížení nákladů, které může využít ve své činnosti také 

v budoucnu.  
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Závěr  

 Cílem této diplomové práce bylo na základě srovnání možností financování 

modelového podniku určit výhody a nevýhody financování projektu malého nebo středního 

podniku formou tollingu oproti jiným formám financování. Tento cíl byl splněn v rámci 

praktické části práce, která je obsažena v kapitole 5. V praktické části jsou srovnány vybrané 

možnosti financování malé nebo střední firmy, které byly popsány v teoretické části práce.  

 Jako modelový podnik byla zvolena stavební firma střední velikosti z toho důvodu, že 

na základě dostupných informací se právě odvětví stavitelství v dnešní době nachází v krizové 

situaci a proto se malé a střední podniky působící na tomto trhu potýkají s mnohdy 

existenčními problémy kvůli nedostatku pracovního kapitálu. Jak vyplývá ze srovnání 

jednotlivých možností financování v kapitole 5, je pro firmu malé nebo střední velikosti 

složité získat cizí zdroje v dostatečné výši. Jednou z možností pro získání dostatečného 

množství finančních prostředků je využití v České republice poměrně málo známé metody 

tollingového financování.    

Na modelovém příkladu je vidět, že využití tollingu je pro financování pracovního 

kapitálu malého nebo středního podniku vhodné, protože tím, že společnost poskytující 

tolling pomůže podniku v krizi dosáhnout na větší zakázky a profinancuje potřebné náklady, 

je podnik schopen boje s konkurencí a může se díky tollingu vymanit z krize a vyhnout 

případnému krachu. V rámci výpočtů je pracováno se vzorovými výkazy, které byly 

sestaveny tak, aby odpovídaly reálné situaci stavební společnosti. Při výpočtu zpracovatelské 

odměny však čísla záměrně nejsou uvedena, protože ty se liší případ od případu. Vzhledem 

k tomu, že každé tollingové financování je specifické a vše záleží na konkrétní společnosti, 

typu zakázky, která by se měla tollingem financovat, a také na typu investora dané zakázky, 

jednotlivé složky vzorce nelze stanovit ani v procentech. Konkrétní výpočet zpracovatelské 

odměny však pro účely této práce není prioritní, protože cílem nebylo poskytnout návod pro 

tollingové financování, ale zhodnocení této možnosti financování pro malé a střední podniky 

s příkladem ve stavebnictví, které je pro tento druh financování vhodné.   

  Cílem práce bylo také stanovit doporučení pro modelový podnik v oblasti financování. 

Modelový podnik se nenachází v ideálním rozpoložení a pro jeho další fungování a rozšíření 

počtu zakázek je využití tollingu vhodné. Vzhledem k tomu, že v dané situaci nelze využít 

úvěrového financování, fondů ani jiných cizích zdrojů kromě tollingu tak, aby byl objem 

získaných prostředků dostatečný, je i za cenu nižších zisků pro podnik výhodné tolling 
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aplikovat. Důležitá je obezřetnost nejen při výběru tollingového partnera, ale také 

při uzavírání potřebných smluv. Právě zde je totiž nutné přesně vymezit podmínky spolupráce, 

aby se v budoucnu zamezilo potenciálním sporům mezi oběma stranami.  

Tollingové financování však nelze využít pro financování všech podniků obecně, 

protože pro některé podniky by byl tolling nevýhodný v případě, že mohou prostředky získat 

jiným způsobem a naopak některé společnosti jsou příliš rizikové z pohledu tollingové 

společnosti a není proto vhodné tolling nasadit. Některým malým a středním stavebním 

podnikům ale může využití tollingu pomoci například tím, že budou tyto společnosti schopné 

financovat i zakázky, u kterých je stanoveno zádržné. Jak vyplynulo z konzultace 

se zaměstnancem vedení stavební společnosti střední velikosti působící na Ostravsku, 

například tato společnost se nemůže ucházet o zakázky, se kterými je zádržné spojeno, 

protože by nebylo schopné je financovat. Při nasazení tollingu by byla situace jiná a tato 

společnost by měla možnost rozšířit své pole působnosti i o podobné zakázky. Protože 

společností v podobné situaci existuje na současném trhu jistě více, lze předpokládat, že 

tollingové financování se bude stávat stále známějším a využití této metody se bude 

do budoucna rozrůstat. 
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Seznam zkratek  

a.s.  Akciová společnost 

apod.   A podobně 

B2B   Business-to-business 

CZ – NACE Klasifikace ekonomických činností 

ČMZRB  Českomoravská záruční a rozvojová banka 

ČR   Česká republika 

ČSÚ  Český statistický úřad 

EU   Evropská unie 

Kč  Korun českých 

MPO  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

MSP   Malé a střední podnikání 

např.   Na příklad 

OSSZ  Okresní správa sociálního zabezpečení 

s.r.o.  Společnost s ručením omezeným 

tzn.  To znamená 
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Příloha 1   Podporované ekonomické činnosti v rámci Programu ZÁRUKA [21]  

Podporované ekonomické činnosti (podle CZ -NACE)  

   

Oddíl  Skupina Název  

   

  SEKCE C - ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL   1/ 

10  Výroba potravinářských výrobků  

11  Výroba nápojů  

13  Výroba textilií  

14  Výroba oděvů 

15  Výroba usní a souvisejících výrobků  

16  Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě 

nábytku 

17  Výroba papíru a výrobků z papíru 

18  Tisk a rozmnožování nahraných nosičů 

20  Výroba chemických látek a chemických přípravků (s výjimkou CZ-NACE 20.14.1, 20.14.9, 

20.59.1) 

21  Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků 

22  Výroba pryžových a plastových výrobků 

23  Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 

 24.5 Slévárenství 

25  Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení 

26  Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení 

27  Výroba elektrických zařízení 

28  Výroba strojů a zařízení j. n. 

29  Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů 

30  Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení 

  s výjimkou 30.11 Stavba lodí a plavidel 

31  Výroba nábytku 

32  Ostatní zpracovatelský průmysl 

33  Opravy a instalace strojů a zařízení 

  SEKCE F - STAVEBNICTVÍ 

41  Výstavba budov 

42  Inženýrské stavitelství 

43  Specializované stavební činnosti  

  SEKCE J - INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI 

59  Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a televizních programů, pořizování zvukových nahrávek a 

hudební vydavatelské činnosti  s výjimkou 59.11 Produkce filmů, videozáznamů a televizních 

programů a 59.12 Postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů 

62  Činnosti v oblasti informačních technologií 

63  Informační činnosti 

  SEKCE M - PROFESNÍ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI 

71  Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy 

72  Výzkum a vývoj 

74  Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti 

  SEKCE S - OSTATNÍ ČINNOSTI 

95  Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost 

 1/ pokud se nejedná o výrobu erotického zboží 

 


