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Abstrakt  

Ve své diplomové práci popisuji teoretická východiska problematiky podniků ve finančních 

potížích, kdy tyto podniky musí pro financování svých potřeb pracovního kapitálu hledat 

alternativní finanční zdroje. Jednou z možností alternativního financování pracovního kapitálu 

je metoda tollingu. Tato metoda je v současné době v České republice využívána především  

u malých a středních firem a to zejména ve stavebním či strojírenském sektoru. Právě pro tyto 

malé a střední podniky, které jsou více náchylné ke vzniku krizových situací v oblasti 

finančního toku, se může stát metoda tollingu efektivním nástrojem řešení těchto problémů. 

V další části pak u vybrané společnosti analyzuji příčiny vzniku finanční krize a postup jejího 

řešení metodou tollingového financování. Nastiňuji možná rizika související se zavedením 

této metody a uvádím doporučení, která navrhuji pro tuto společnost. V závěrečné kapitole  

se pokusím shrnout své poznatky a zjištění. 

 

Klíčová slova:  tolling, tollingové financování, pracovní kapitál, krize. 

 

 

Abstract  

In my dissertation work I depict theoretical solutions of problematic of enterprises  

in financial troubles, where these, for financing their needs of working capital, need to seek 

alternative resources. One of possibilities for alternative financing of working capital is the 

Tolling method. This method is nowadays used in the Czech Republic by small and middle 

size firms, especially in civil and engineering sphere. It is the very small and middle size 

firms, which are susceptible to crisis situations in the field of financial stream, the Tolling 

method can be an effective tool for solving these problems. In the following part I analyze,  

at chosen companies, causes for financial crisis rise and procedure for its solving by means  

of the Tolling method. I come up with possible risks connected to introduction of this method 

and I state recommendations, which I suggest for this company. In the final chapter I will try  

to summarize my knowledge and discoveries.  
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1 ÚVOD  

 

Ve své diplomové práci se zabývám metodou tollingu jako alternativního způsobu 

financování pracovního kapitálu. V současné době, kdy se řada podniků potýká s finančními 

problémy, je téma použití alternativních zdrojů financování velmi aktuální a pokud  

se nepodaří podniku tyto zdroje včas zajistit, může situace přejít do akutní fáze krize. V první 

části práce se snažím o teoretické shrnutí pojmů finanční krize podniku, malé a střední 

podniky, pracovní kapitál a možnosti jeho financování. V posledním bodě teoretické části, 

pak popisuji obecně metodu tollingu, která dosud nepatří k běžně používaným nástrojům 

financování. 

Povědomí o používání nástroje tollingu je v současnosti velice málo. Z dostupných zdrojů 

je známé úspěšné použití metody tollingu při stabilizaci situace ve společnosti VÍTKOVICE, 

a.s., kdy byl projekt realizován tollingovou  společností OSINEK, a.s., vlastněnou Fondem 

národního majetku ČR a financující institucí byla Česká konsolidační agentura. Financování 

prostřednictvím tollingu použila pro své provozní financování také ústecká Setuza, a.s., jeden 

z největších tuzemských zpracovatelů olejnin. V tomto případě byla financující institucí 

Reiffeisenbank a tollingovou společností Oleofin, a.s., členka skupiny M. L. Moran. 

Projekt restrukturalizace VÍTKOVICE, a.s., kdy se jednalo o restrukturalizaci velké 

hutnické a strojírenské společnosti, jsem se snažila popsat ve stručnosti ve své bakalářské 

práci. Chtěla bych proto částečně navázat na tuto práci a mým úmyslem v diplomové práci je 

popsat aplikaci a využití této metody v rámci malých a středních podniků.   

V diplomové práci se snažím popsat postup zavedení tollingového financování v podniku 

a charakterizovat smluvní rámec „tollingového modelu“, včetně nalezení dalších možností  

k zajištění závazků ze smluv, které by efektivně snižovaly riziko vzniku ztrát a eliminovaly 

vznik možných sporů.  

Cílem mé práce je tedy nastínit možnosti podílet se na řešení finanční krize použitím 

metody tollingu a následně popsat takovou situaci na konkrétní firmě. Mou snahou bude 

charakterizovat jednotlivé kroky, které byly aplikovány a osvědčily se v konkrétní firmě 

v praxi. Na příkladu chci ukázat, jakým způsobem lze pomoct zvládnout finanční krizi  

a provést úspěšnou revitalizaci firmy, která se v této krizové situaci nacházela. 

Motto:  „Příčinou dnešních problémů jsou včerejší řešení.“  Peter Senge[19] 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

V průběhu finančních potíží resp. krize se výkonnost řady podniků výrazně zhoršuje. 

Většina společností se proto musí snažit již od počátku tohoto problémového období v daleko 

větší míře optimalizovat své náklady, hledat alternativní zdroje financování pracovního 

kapitálu a také jsou nuceny výrazně omezit svoji investiční aktivitu. Můžeme konstatovat,  

že se prakticky jedná o restrukturalizaci s cílem vyvést společnost z krizové situace.  

Na důležitosti proto stále více nabývá analýza možností restrukturalizace podniku a její 

následná realizace. Jedním z kroků je provedení finanční analýzy a vyhodnocení, zda je 

situace podniku řešitelná a existuje možnost jak vyvést podnik z krize.[1]  

Od restrukturalizačního procesu v každém případě očekáváme splnění toho 

nejzákladnějšího cíle, kterým je přežití společnosti a růst rentability jejích podnikatelských 

aktivit. Pro společnosti, které nejsou schopny krizi a postkrizové období překonat z důvodu 

nedostatku finančních zdrojů samy, může být řešením zbavit se nerentabilní části podniku, 

sloučit ji s úspěšným partnerem nebo společnost nechat převzít investičně silným hráčem, 

který bude schopen zajistit její další fungování a rozvoj. 

Je nutno stanovit jednotlivé postupy na sebe navazujících kroků. Jedná se o odprodej 

nepotřebných aktiv, je nutno zaměřit se na strategický výrobek společnosti a současně 

vytvořit podnikatelský plán do budoucna.  

Ve své práci se zabývám právě jedním z těchto postupných kroků a to možností 

implementace tzv. „Tollingu“ neboli tollingového financování. Jde v podstatě o specifické 

financování určené především klientům podnikajícím ve výrobě.  

Tolling je vhodným nástrojem jak pro podniky v režimu krizového řízení, tak i pro 

výrobní podniky, které se potýkají s finančními problémy. Vhodnou příležitostí pro tollingové 

financování jsou například výrobci, kteří nedisponují prostředky na nákup výrobního 

materiálu, ačkoliv mají zajištěn odbyt.  

2.1 Podniky ve finančních potížích resp. krizi 

V předchozích kapitolách se zmiňuji o podnicích nacházejících se ve finančních 

problémech, které mohou a praxe to potvrzuje, ve většině případů přerůst ve finanční krizi, 

proto krátce popíši, jaké jsou příčiny krizí a protikrizová opatření podniků.  
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V průběhu let 2007 až 2009 propukla ve světě na plno hospodářská krize, jejímž 

výsledkem byl krach velkého počtu podniků a firem různých velikostí a to především z řad 

malých a středních podniků. Ještě dnes se firmy, které touto krizí nebyly zcela zasaženy, 

potýkají s řadou finančních a dalších problémů, které musí řešit.[4]  

Platební neschopnost podniku, která bývá označována jako finanční krize, představuje 

nejfrekventovanější chápání krize podniku a tím krizového řízení jako procesu vyvedení 

podniku z „červených čísel“. Toto pojetí můžeme popsat jako proces, na jehož počátku je 

pokles objemu obratu, který se projeví v ekonomické oblasti a vyústí do snížení likvidity 

podniku. Krize přivádějí podnik do obtíží, jež se projevují v platební neschopnosti, což je 

výsledkem předchozí nerentability, dále se projevují v nedostatku kapitálu způsobeném 

přílišným růstem a v nerovnováze jako důsledku poklesu objemu výroby, ztráty motivace  

u pracovníků a zhoršení stavu likvidity. Za první fázi krize je možno považovat až pokles 

obratu, kterému však předcházejí nedostatky a vlivy z vnitřního nebo vnějšího prostředí 

podniku a je důsledkem předchozích rozhodnutí a podnikových aktivit.[19] 

Výsledek vzájemného působení vnitřních a vnějších rizikových faktorů na straně jedné  

a špatných podnikatelských či manažerských reakcí na straně druhé je příčinou vzniku krize,  

a jakmile se začínají jednotlivé odchylky od plánovaného stavu opakovat stále častěji, 

přemění se krizový stav v trvalejší. 

Dle příčin vzniku krizí tedy můžeme uvést následující klasifikaci: 

1.      Příčiny vnější, podílí se na vzniku podnikových krizí 20 – 30 % a zahrnují příčiny 

způsobené činností lidí jako např. vlivy mezinárodních globalizačních změn, změny 

politické a ekonomické situace, změny celní a devizové politiky, změny způsobené 

legislativou, konkurencí, chováním zákazníků aj. a  příčiny způsobené přírodními 

vlivy, jako např. katastrofální sucho, povodně, prudké ochlazení aj.[17] 

2.       Příčiny vnitřní, na vzniku podnikových krizí se podílejí 70 – 80 % a zahrnují: 

      příčiny strukturální, které jsou způsobeny zastaráváním, nízkým stupněm inovací  

v podniku a pomalou či nedostatečnou obnovou struktury zdrojů, výroby, pracovníků 

aj. Do této skupiny se dále zahrnují i takové příčiny jako je např. příslušnost 

organizace k určitému odvětví, velikost podniku, stáří podniku aj. Jejich podíl  

na vzniku podnikových krizí se odhaduje na 20 – 30 %,  
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      příčiny zaviněné managementem, které mají největší podíl na vzniku podnikových 

krizí (odhaduje se na 40 – 60 %) a tyto příčiny se dále ještě rozdělují na[17]: 

o příčiny zaviněné řízením, jako např. nevhodná strategie, chyby ve volbě 

dodavatelů, pomalá reakce managementu na změny vnějšího prostředí, prodávání 

výrobků zákazníkům, kteří neplatí, nedostatečná kontrola, nedostatky ve finančním 

řízení, vysoké režijní náklady, ale také zbytečné investice do výrobního zařízení, 

které mají za následek velkou zadluženost, vysoké úvěrové zatížení, snížení 

likvidity, neschopnost splácet dluhy, ztrátu důvěry u peněžních institucí aj., 

o příčiny zaviněné vedením, jako např. přílišné autoritativní vedení, nepružný  

a byrokratický systém řízení, chyby v komunikaci se zaměstnanci, konflikty mezi 

zaměstnanci, odchod kvalifikovaných zaměstnanců, absence pocitu sounáležitosti 

zaměstnanců s firmou, rozpory zájmů, přehnané uspokojení z vlastní práce, 

podceňování týmové práce, 

o příčiny úmyslné – trestně právního charakteru.    

2.1.1 Reakce na projevy krize 

Pokud se společnost ocitne v krizové situaci, musí zareagovat a snažit se využít všechny 

dostupné zdroje a zároveň eliminovat zbytečné náklady. Management by se měl soustředit 

především na tyto následující aktivity, které můžeme označit jako jedny z nejdůležitějších. 

 Zajistit dostatečné cash flow společnosti  

V případě, kdy se firma dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních prostředků, 

pravděpodobně to přinese problémy a může očekávat složité období ve vývoji firmy.  

Může se to projevit ve zpomalení výroby, v horším případě se bude potýkat s platební 

neschopností a tato nepříznivá situace může vyústit až bankrotem. Je proto nutné neustále 

kontrolovat tok firemních financí. Východiskem z krizové situace se může stát úvěr od bank, 

možný prodej určité firemní nemovitosti, nevyužívaného majetku či nepotřebných zásob.  

 Zaměřit se na snižování nákladů  

Jedním z nutných opatření je snížení nákladů, které je potřeba v situaci nedostatečných 

finančních prostředků provést. Nemusíme okamžitě zahájit propouštění zaměstnanců,  

ale je možné například snížit fond pracovní doby a zároveň eliminovat náklady spojené se 

služebním cestováním, případně odsunout či pozastavit plánované investice.  
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 Sledovat a reagovat na platební neschopnost odběratelů firmy   

Pokud odběratelé přestanou platit včas, nastane problém v udržování kladného firemního 

cash flow.  Důvodem zpožďování jejich plateb mohou být pozastavené platby naopak  

od jejich obchodních partnerů, kteří rovněž nedodržují stanovené termíny. Firmy stále častěji 

řeší problémy s tzv. druhotnou platební neschopností. V tomto případě je nutností starat se 

především o klíčové odběratele, což vychází z Paretova principu 80:20, který nám říká, že 20 

% všech odběratelů tvoří 80 % celkových příjmů.[11] 

 Plánovat budoucnost společnosti  

Vznik krizové situace, která ve firmě nastala, se nemusí stát pro management vždy pouze 

hrozbou, ale naopak by se měla stát také příležitostí a určitou výzvou ke změně a poučení se 

z této situace. Napomůže firmě otevřít oči a přistoupit ke změnám ve zlepšení podnikových 

činností, ke kterým se nemohl dříve odhodlat a které se budou zavádět snáze, než v době, kdy 

se firmě daří a pracovníci v podstatě nevidí důvod, proč by se mělo něco změnit. Měli 

bychom počítat s koncem krize a zaměřit pozornost na rozvoj firmy směrem k budoucnosti.  

Shrnutí 

Pokud shrneme předchozí body, můžeme konstatovat, že podnik či firma musí reagovat 

včas na všechny příznaky krizových situací a prozíravý management by se měl snažit v rámci 

svých možností na tuto situaci připravit. Rychlá reakce je základem zvládnutí problému. 

V mé práci se zabývám konkrétně řešením finanční krize společnosti a v této souvislosti 

můžeme hovořit o tzv. krizi likvidity, kdy do problémů se splácením závazků či financováním 

svých projektů se dostává většina podniků. Likvidita podniku je jeho schopnost hradit  

své závazky v době jejich splatnosti. Pokud je podnik trvale nelikvidní, ocitá se v tzv. platební 

neschopnosti nebo-li insolvenci a není schopen splácet závazky včas. Postupně se dostane  

do situace, kdy bude pro své obchodní partnery nedůvěryhodným, což přináší problémy  

pro další obchodní vztahy. 

2.1.2 Restrukturalizace 

Restrukturalizace společnosti je skutečně reakcí na krizovou situaci a je nutné  

si uvědomit, že její příprava je velmi náročný proces a to jak z pohledu věcného,  

tak i administrativního. Současně je nutné chápat, že tento proces je realizován pod tlakem  

a vyžaduje značnou odbornou erudici. 
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Jednotlivé fáze restrukturalizace zahrnují[26]:      

Analýzu 

 finanční memorandum, 

 navržení cílů, 

 časové rozvržení, 

 měřitelné a sledovatelné kontrolní body, 

 po schválení restrukturalizační plán. 

Nastartování 

 ovládnutí podniku a úvodní změny, 

 obnovení financování, 

 přidělení odpovědností a úkolů. 

Provedení 

 obměna týmu podle aktuální potřeby, 

 zachování odpovědnosti, 

 kontrola dosahování kontrolních bodů. 

Ukončení 

 prodej společnosti, 

 splacení pohledávky a předání kontroly.  

Jedním z důležitých bodů procesu restrukturalizace je nalezení vhodných zdrojů 

financování a jejich spojení s jasně připraveným plánem, který by měl po záchraně firmu 

stabilizovat a nasměrovat na její další růst. V okamžiku, kdy se společnost dostává  

do existenčních potíží a hrozí riziko v podobě vyhlášení konkurzu, je proces restrukturalizace 

vhodným nástrojem, jak firmu zachránit a opět nastartovat. Proces restrukturalizace si klade 

za cíl zajistit další fungování firmy na trhu.  

2.2 Malé a střední podniky 

V úvodu své práce používám pojem malé a střední podniky, a protože metoda tollingu je 

v současnosti aplikována právě na ně, uvedla bych krátké teoretické shrnutí.  

Malé a střední podniky mají významné místo v každé ekonomice. Pokud chtějí  

tyto podniky uspět v konkurenci, musejí vycházet ze svých předností. Jen tak mohou přežít, 

existovat a odolávat krizím, u nichž nemusejí být původcem, ale ke kterým jsou velmi 

náchylné. 
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Malé a střední podnikání tvoří významnou součást naší ekonomiky. Malé a střední firmy 

představují 99,85 % z celkového počtu firem, na tvorbě hrubého domácího produktu se podílí 

více než z 37 %, na výkonech a přidané hodnotě více než z 50 % a zabezpečují z 60 % 

zaměstnanost. Malé a střední firmy dávají podnikatelům určitý prostor pro iniciativu, 

seberealizaci i materiální zajištění. Kromě pravomocí podnikatelské rozhodování ovlivňuje  

i zodpovědnost, protože kterýkoliv omyl či chybné rozhodnutí znamená pro podnikatele 

vlastní ztrátu. Především malý podnikatel nemá kam uniknout. V regionu, kde podniká  

a zpravidla i bydlí, je pod veřejnou kontrolou.[18] 

Charakteristickým rysem malých a středních firem, je jejich flexibilita, pohotové 

přizpůsobování se měnícím se skutečnostem a okolnostem. Další schopností malých  

a středních podniků je vytváření sítí a to se daří především u stavebních firem a firem, které 

jsou na stavebnictví napojeny. Podnikatelé se v rámci sítí spojují podle potřeby na realizaci 

jednotlivých projektů, což všem zúčastněným podnikatelům přináší výhody v získávání 

zakázek a snížení nákladů. Předností malých a středních podniků je také inovační 

schopnost.[20]  

Přesto mají a zřejmě i budou mít v budoucnosti malé a střední firmy také určitá omezení: 

 Mají mnohem menší ekonomickou sílu a v mnoha případech i obtížný přístup ke kapitálu 

a tím omezenou možnost rozvojových kapacit. 

 Mají slabší pozici ve veřejných soutěžích o státní zakázky a jsou vyloučeny z podnikání, 

kde je třeba velkých investic. 

 Nemohou si dovolit zaměstnávat špičkové vědce, manažery, obchodníky. 

 Jsou schopny realizovat převážně inovace nižších řádů. 

 Mohou být ohroženy chováním velkých, nadnárodních firem a obchodních řetězců 

prosazujících dumpingové ceny. 

 Rostoucí počet a změny právních předpisů a dodržování správních aktů klade nemalé 

požadavky na podnikatele.[18] 

Můžeme říci, že podnikání malých a středních firem vyžaduje zabezpečení peněžních 

prostředků na pořízení dlouhodobého i oběžného majetku a na zajištění běžného financování  

a každá firma stojí před dvěma základními typy problémů. První je spjata s otázkou jakým 

způsobem je možno opatřit finanční prostředky, které podnik potřebuje ke své činnosti. Druhá 

pak s otázkou, do kterých aktiv a kolik prostředků a za jakých podmínek by podnik měl 

investovat.  Oba tyto problémy jsou spolu vzájemně propojeny. 
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V průběhu životního cyklu podniků dochází k neustálému finančnímu koloběhu.  

Na počátku musí mít podnik dostatek zdrojů na financování aktiv nutných k zabezpečení 

běžného provozu. Tato aktiva pak generují určité finanční prostředky, které jsou použity  

na udržení či na navýšení kapitálové vybavenosti nebo jsou jinak vhodně investovány.[9]  

Kapitál podniku je suma zdrojů, ze kterých je financován majetek podniku. Kapitál 

určený k podnikání členíme podle vlastnictví na vlastní a cizí podle času na krátkodobý  

a dlouhodobý (Obr. 1). 

 

   

 

  

 

 

Obr. 1 – Členění finančních zdrojů[9]  

Vlastní kapitál, tj. kapitál, který patří majiteli je hlavním nositelem podnikatelského 

rizika. Je dlouhodobým a trvalým zdrojem financování a má nezastupitelný význam  

při hodnocení finančního zdraví firmy externími subjekty. Vlastní kapitál vložený  

do podnikání je pozitivním signálem pro okolí firmy, především pro poskytovatele cizího 

kapitálu. Vyznačuje ochotu majitelů podílet se na podnikatelském riziku.  Je tvořen vklady 

zakladatelů a to peněžními i nepeněžními. Během podnikání se zvyšuje o nerozdělený zisk, 

případně snižuje o ztrátu. 

Dalším zdrojem financování je kapitál cizí neboli dluh a používá ho většina firem.  

Je nutné počítat v oblasti finančního plánování se skutečností, že cizí kapitál musí být někdy 

splacen.  

2.3 Pracovní kapitál 

Vlastník jako vkladatel kapitálu má tedy zájem na rentabilitě kapitálu, rozhoduje o jeho 

použití na dlouhodobé investice a rovněž rozhoduje, zda použije k investování cizích 

dlouhodobých zdrojů.  Zjišťuje tedy, zda vložený vlastní kapitál a dlouhodobé cizí zdroje jsou 

zdroje 

financování 

   cizí 

vlastní 

krátkodobé 

dlouhodobé 

dlouhodobé 

externí 

externí 

externí 
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užívány podle tzv. zlatého pravidla jako zdroje krytí stálých aktiv. Tento ukazatel je  

pro podnikovou ekonomiku velmi významný.  Souvisí totiž bezprostředně s krátkodobým 

financováním oběžného majetku, tj. majetku, který je nezbytný pro provoz firmy. Proto se mu 

také říká provozovací nebo pracovní kapitál.[5] 

Dostatečná velikost pracovního kapitálu tvoří tzv. finanční polštář, který tlumí případné 

nepříznivé dopady, např. cenové.[5] V praxi má pracovní kapitál podobu disponibilních 

prostředků, svěřených k dispozici manažerům a používá se k financování běžných potřeb. 

Jsou-li v podniku peněžní toky v souladu s finančním plánem, udržuje se hladina pracovního 

kapitálu v poměrně stabilní výši. Pracovní kapitál tedy představuje přebytek oběžných aktiv 

nad krátkodobými dluhy, tedy tu část, která je financována dlouhodobými finančními zdroji. 

Protože dlouhodobý kapitál není okamžitě splatný, je tato část oběžného majetku k dispozici 

vedení podniku pro jeho podnikatelskou aktivitu. Je však třeba, aby tento pracovní kapitál byl 

v likvidní formě (penězích, obchodovatelných cenných papírech).[10] 

Termín pracovní vyjadřuje disponibilitu s tímto majetkem, tento kapitál stále obíhá  

a představuje určitý manévrovací prostor pro činnost podniku.  Firma nakoupí za peněžní 

prostředky materiál, ten se změní v zásoby nedokončené výroby, či hotových výrobků.  

Po prodeji výrobků vzniknou firmě pohledávky a po jejich úhradě získá firma opět peněžní 

prostředky (Obr. 2). Zvyšováním rychlosti uvedeného koloběhu snižuje firma kapitálovou 

potřebu, což ve svém důsledku znamená zvýšení rentability. 

 

Obr. 2 – Koloběh pracovního kapitálu[14]  

Peníze 

Materiál 

Nedokončená 

výroba 

Hotové 

výrobky 

Pohledávky 



11 

 

Pracovní kapitál (Working Capital), používá se zkratka WC a někdy je označován jako 

hrubý pracovní kapitál, který zahrnuje aktivní položky hotovostního cyklu tj. položky, které 

lze nalézt na straně aktiv v rozvaze tj. zásoby, pohledávky a finanční majetek.[8] 

Výpočet[21]: 

WC = zásoby + pohledávky + finanční majetek          (1) 

Pro finanční řízení běžného provozu podniku má největší význam práce s čistým 

pracovním kapitálem. Čistý pak znamená, že kapitál je z finančního hlediska očištěn  

od té části oběžných aktiv, již nelze použít jinak než právě k úhradě splatných krátkodobých 

závazků. Je potřeba rozlišovat používané termíny pracovní kapitál, který je často zaměňován 

pojmem čistý pracovní kapitál.[12]  

Čistý pracovní kapitál (Net Working Capital), obvykle se používá zkratka ČPK 

nebo NWC, je pojem, který se definuje jako rozdíl oběžného majetku a krátkodobých 

závazků souvisejících s provozní činností podniku.[8]  NWC měří velikost relativně volné 

částky kapitálu. Každý podnik potřebuje NWC, aby byla zajištěna potřebná míra likvidity.  

Výpočet[21]: 

NWC = WC (zásoby + pohledávky + finanční majetek) - Krátkodobé závazky      (2) 

Ukazatelé ČPK 

Přesné údaje o přiměřenosti ČPK nám poskytuje pouze podrobná analýza běžných zdrojů. 

Orientační údaje můžeme získat výpočtem přes ukazatel běžné likvidity (current ratio)  

a pohotové likvidity (quick ratio).  

Výpočet[11]:  běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky       (3) 

   pohotová likvidita = likvidní oběžná aktiva / krátkodobé závazky      (4) 

Likvidní oběžná aktiva jsou krátkodobé pohledávky (očištěné od nedobytných a těžko 

vymahatelných) nebo krátkodobé investice do cenných papírů, popřípadě peněžní prostředky.  

Využití ukazatele ČPK v praxi 

Ukazatel je využíván managementem podniku např. při řízení pracovního kapitálu. Finanční 

manažer řídí jednotlivé složky pracovního kapitálu, definuje jeho optimální výši vzhledem  

k objemu a charakteru prodeje, sleduje dobytnost pohledávek, oceňuje jeho jednotlivé složky. 

Finanční manažer ze své pozice nemůže jednotlivé položky pracovního kapitálu ovlivnit, jeho 

rolí je podněcovat ostatní v hledání lepších řešení.[22]  

https://managementmania.com/cs/pohledavky
https://managementmania.com/cs/pohledavky
https://managementmania.com/cs/pohledavky
https://managementmania.com/cs/manazer
https://managementmania.com/cs/podnik
https://managementmania.com/cs/cfo-chief-financial-officer
https://managementmania.com/cs/cfo-chief-financial-officer
https://managementmania.com/cs/metody-ocenovani-podniku
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Můžeme tedy konstatovat, že všechny položky hotovostního cyklu tvoří pracovní kapitál. 

V tabulce uvádím shrnutí termínů v několika variantách (Tab. 1). 

Tab. 1 – Pracovní kapitál[11]  

Česky Zkratka Anglicky Výpočet Význam 

Pracovní kapitál WC Working Capital oběžná aktiva 
majetek potřebný pro 

provoz podniku 

Čistý pracovní 

kapitál 
NWC 

Net Working 

Capital 

oběžná aktiva 

– krátkodobé 

závazky 

oběžný majetek, který 

není pokryt 

z krátkodobých zdrojů 

Nefinanční 

pracovní kapitál 
NCWC 

Noncash Working 

Capital 

zásoby + 

pohledávky 

nefinanční majetek 

potřebný pro provoz 

    

 Podíváme-li se na čistý pracovní kapitál z jednoho pohledu, jde tedy o část oběžných 

aktiv, která musí být financována dlouhodobými zdroji. Z druhého pohledu pak o část 

dlouhodobých zdrojů, která financuje oběžná aktiva. Z toho je možno usoudit, že oba pohledy 

představují stejnou problematiku avšak z jiné strany.[12] 

Řízení pracovního kapitálu má dva základní úkoly 

1.  určit potřebnou optimální výši každé položky oběžných aktiv a jejich celkové sumy; 

2.  určit, jakým způsobem oběžný majetek financovat.[23] 

Podnik by měl mít tolik oběžného majetku (zásob surovin, materiálů, hotových peněz, 

pohledávek), kolik hospodárný provoz podniku vyžaduje, aby byla firma schopna platit své 

krátkodobé závazky. Má-li ho méně, pak je investiční majetek podniku (budovy, stroje) 

nevyužit, což je nehospodárné a celkový rozvoj podniku je brzděn. Má-li ho více, pak je jeho 

část v nečinnosti, což snižuje jeho rentabilitu a pracovní kapitál nevydělává.  

Určení potřebné výše oběžných aktiv 

Při určení optimální výše oběžných aktiv lze postupovat dvěma způsoby[23]: 

1.  analyticky, podle jednotlivých položek oběžných aktiv (zásoby výrobní, rozpracované 

výroby, hotových výrobků, pohledávky), kde se u každé položky určí její optimální výše; 

2.  globálně, tj. souhrnným výpočtem pomocí tzv. obratového cyklu peněz.  
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Obratový cyklus peněz můžeme charakterizovat jako dobu mezi platbou za nakoupený 

materiál a přijetím inkasa z prodeje výrobků. Je to doba, po kterou jsou fondy podniku vázány 

v oběžných aktivech. Skládá se z: 

 doby obratu zásob, což je průměrná doba od nákupu materiálu do jejich prodeje, 

vypočteme ji dle vzorce[23]:  

průměrná zásoba / (tržby/360)            (5) 

 doby obratu pohledávek, neboli doby inkasa, což je doba, která uplyne od fakturace 

výrobků do dne inkasa, vypočteme ji podle vzorce[23]:  

pohledávky / (tržby/360)                        (6) 

 doby odkladu plateb, což je doba mezi nákupem materiálu a práce a platbou za ně. Tato 

doba snižuje dobu obratového cyklu peněz, vypočteme ji[23]:  

závazky / jednodenní nákupy                                                    (7) 

Obratový cyklus peněz tedy získáme součtem doby obratu zásob a doby inkasa  

a odečtením doby odkladu plateb. Čím kratší bude obratový cyklus peněz, tím méně 

pracovního kapitálu bude firma potřebovat.  Lze ho zkrátit zkrácením doby obratu zásob  

a doby inkasa a prodloužením doby odkladu plateb (pokud toto prodloužení nenavýší náklady 

firmy a nenaruší vzájemné vztahy s dodavateli).  

2.4 Přístupy k financování pracovního kapitálu 

 Financovat podnikový majetek lze několika následujícími způsoby a je nutno při tom 

vycházet z požadavku na časovou sladěnost majetku a zdrojů. Můžeme charakterizovat tři 

přístupy financování (Obr. 3). Tyto přístupy se pak dále promítají při financování pracovního 

kapitálu[7]. 

 

Obr. 3 – Způsoby financování podniku[9] 
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1. Konzervativní přístup 

V hospodaření firmy existují určité periody, kdy se střídá období nedostatku a přebytku 

hotovosti z dlouhodobých zdrojů. ČPK je větší nežli trvalá složka oběžných aktiv a zároveň 

menší než maximální hodnota celkových oběžných aktiv. V období přebytku se firma nachází 

v roli věřitele (investuje hotovost) a v období nedostatku financuje z krátkodobých zdrojů. 

Čistý pracovní kapitál je kladný a jde o financování, které je méně rizikové, ale dražší.  

2. Umírněný přístup 

Jde o přístup, kdy ČPK je roven vázaným oběžným aktivům. Firma z dlouhodobého kapitálu 

financuje trvalou složku oběžných aktiv. Firma stále financuje dočasná oběžná aktiva z 

krátkodobých zdrojů. Toto financování je teoretickým ideálem; hovoříme o nulovém 

pracovním kapitálu.  

3. Agresivní přístup  

Firma z krátkodobých zdrojů financuje i část trvale vázaných oběžných aktiv. Toto řešení  

je sice levné, ale rizikové, protože ČPK je menší (záporný), než trvale vázaná oběžná aktiva. 

Jde o financování, které může být nebezpečné. 

 Jednotlivé přístupy řízení oběžných aktiv a pasiv mají svá pozitiva i negativa a podnikatel 

si zvolí způsob podle možností a preferencí, které má. 

Možnosti jak optimalizovat pracovní kapitál vychází z postavení podniku v odvětví  

a schopností vyjednávání směrem k dodavatelům a odběratelům. Větší stabilní podnik má 

mnohem dostupnější levnější zdroje krátkodobého kapitálu.[12] Je zde nižší riziko  

pro věřitele, protože jeho stabilitu významně nenaruší neuhrazená pohledávka či krátkodobý 

výpadek v zásobách. Naopak malý nebo střední podnik ohrozit mohou. Z toho důvodu mají 

menší podniky pracovní i čistý pracovní kapitál relativně vyšší. 

Poměr mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky má pro firmu podstatný vliv  

na jeho platební schopnost. Přebytek likvidních, krátkodobých aktiv nad krátkodobými zdroji 

nám ukazuje, že firma má dobré finanční zázemí. To je důležité k tomu, aby si firma 

zachovala určitou likvidnost, která jí umožní pokračovat ve své činnosti i v případě, že by jí 

potkala nějaká nečekaná či nepříznivá událost s neočekávaným výdejem peněžních 

prostředků. Vyšší objemy pracovního kapitálu tedy mohou činit život firmy pohodlnějším, 

avšak mohou představovat dosti drahý a mnohdy i nepotřebný luxus. Obzvláště v případech 

vysokých nákladů na kapitál a nízkých ziskových marží je nutnost velice pečlivě zvážit  

a analyzovat pozitivní a negativní dopady spojené s určitou úrovní pracovního kapitálu.[23] 
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2.5 Možnosti financování pracovního kapitálu 

Pokud podnik nemá k dispozici vlastní zdroje kapitálu v potřebném objemu např.  

při rozšiřování podniku, kdy je nutné překlenout časový rozdíl mezi příjmy a výdaji musí 

hledat možnosti využití cizích zdrojů, které však nesou i určitá omezení a rizika. Uvádím 

stručný přehled možností alternativních zdrojů financování pracovního kapitálu. 

Bankovní úvěry 

Podnikatelům banky nabízejí velké množství rozmanitých úvěrových možností. Můžeme 

říci, že pokud se jedná o bankovní úvěry, jedná se o jeden ze základních prostředků 

k financování podniku. Nabídku úvěrů můžeme rozdělit např. podle příjemce, podle účelu,  

na který je půjčka určena nebo podle doby splatnosti. Podle úvěrů jsou různé také úrokové 

sazby. Obvykle jsou nejnižší u podnikatelských hypoték, nejdražší pak nejčastěji bývá 

kontokorentní úvěr.  Pro podnikatele existuje také možnost vyjednat si půjčku podle svých 

určitých potřeb. 

Mezi úvěry podle účelu, ke kterému jsou finanční prostředky určeny, můžeme rozlišit tři 

základní typy: provozní úvěry, kontokorentní úvěry a investiční úvěry.  

 Investiční úvěr jedná se o dlouhodobý úvěr a banka ho poskytuje na konkrétní, 

vymezený účel, obvykle na financování nákupu dlouhodobého majetku, proto nebude  

pro potřeby podniku, vyžadující rychlé řešení finanční situace vhodný. 

 Provozní úvěr je převážně určen k financování provozu podniku. Jedná se o nejběžnější 

nástroj používaný k získání finančních prostředků, jehož účelem je překlenutí kritických 

období a financování nesplácených pohledávek.[15] 

 Kontokorentní úvěr je bankou poskytován na překlenutí časového nesouladu mezi příjmy 

a výdaji podniku, popř. k financování pohledávek a zásob. Pro čerpání úvěru není 

stanoven konkrétní účel. Předpokladem je čerpání krátkodobé a opakované. Slouží tedy  

k financování neplánovaných finančních problémů. Úvěr je splatný za podmínek dle 

smluvní dokumentace, nevýhodou jsou v tomto případě vysoké sazby a tedy náklady.[15]  

 Revolvingový úvěr je poskytován pro opakované financování oběžného majetku podniku 

a princip úvěru je založen na sjednání úvěrového limitu a jeho účelovém čerpání.  

Na základě žádosti podniku o čerpání reguluje banka čerpání úvěrového limitu podle 

aktuální hodnoty zásob nebo pohledávek.  
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Mezaninové financování 

Využívá se zpravidla při expanzích společností. Představuje financování kombinací dluhu 

a vlastního kapitálu. Mezanin slouží k získávání finančních prostředků v případech,  

kdy běžný úvěr není vhodný či dostupný, například z důvodu vyššího rizika. Funguje formou 

podřízeného dluhu, který pracuje se zástavním právem k akciím či obchodnímu podílu 

společnosti. 

Oproti tomu mezaninové financování nejlépe využijí firmy při expanzi. V době,  

kdy v bankovním sektoru nepanuje zdaleka takový optimismus jako dříve, je mnohem těžší 

získat úvěr například na financování expanze společnosti. V takovém případě může 

mezaninový investor oproti zástavě obchodních podílů poskytnout společnosti chybějící 

prostředky, jestliže jí nestačí vlastní finance v kombinaci s úvěrem od banky. Jak takové 

financování funguje v praxi? Banka může půjčit na expanzi polovinu potřebných financí, 

investor disponuje pouze omezenými vlastními zdroji a zbývající část financuje mezaninový 

investor. Mezaninové financování se může stát efektivním nástrojem ke, krizovou dobou 

zvýhodněným, nákupům podniků, expanzi firmy.[24] 

Tollingové financování 

Tollingové financování je předmětem mé diplomové práce a jeho teorie je popsána 

detailněji v samostatné následující kapitole. 

Factoring  

Factoring je finanční služba, kterou lze využít v případě, kdy podnik potřebuje finanční 

zdroje dříve, než je splatnost pohledávek. Spočívá v odkupu krátkodobých pohledávek, 

obvykle se splatností 30 – 90 dnů před dobou jejich splatnosti.[6] Služba spočívá v tom,  

že dodavatel zboží nebo služeb postupuje na factoringovou společnost své pohledávky  

za odběrateli.  Jde o řešení pro okamžité posílení cash-flow proti hodnotě otevřených 

pohledávek.  Současně se sníží podniku riziko vzniku pohledávek po splatnosti a poskytne 

ochranu proti neplacení ze strany odběratelů. 

Faktoringová společnost řeší finanční krytí firem, jejichž výrobky vykazují rychlou 

obrátku a z toho plynoucí vysoké nároky na provozní kapitál. Hlavní výhodou je tedy 

pružnost bez složitých schvalovacích jednání a nutnosti běžného bankovního jištění. 
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Společnost se poté stává novým majitelem pohledávky včetně jejího příslušenství. Jejím 

cílem je zajistit řádné a včasné inkasování a zabránit tak možnosti vzniku problémových 

pohledávek. Pokud dojde k nedodržení termínů splatnosti, zajišťuje upomínkové řízení, 

případně následné právní vymáhaní. 

Výhody faktoringu[25]: 

 možnost financování až do výše kolem 90 % nominální hodnoty pohledávky; 

 čerpání prostředků dle hodnoty dodávek a tedy i faktur; 

 využití outsourcingu správy, inkasa a vymáhání pohledávek; 

 existence záruky proti platební neschopnosti odběratelů; 

 peníze poskytnuté factoringovou společností je možno na rozdíl od úvěru použít na 

jakékoliv finanční potřeby.  

Rizikový a rozvojový kapitál „Venture capital“ 

Vzhledem k tomu, že především malé a střední podniky mají problémy s financováním 

pracovního kapitálu, snaží se o uvolnění zdrojů z jiných oblastí činnosti podniku, jako je např. 

výzkum a vývoj, inovace, investice apod. Snahou těchto společností je pak vstoupit  

do vztahu se společností poskytující rizikový kapitál, kdy poskytovatel je ochoten za určitých 

podmínek vstoupit do financování projektů resp. společnosti kapitálově slabé. 

Obecně můžeme definovat základní typy venture financování[29]: 

 předstartovní financování (seed financing) – financuje se vývoj výrobku, služby  

a až potom bude založená společnost, např. financování vývoje prototypu výrobku; 

 startovní financování (start-up financing) – společnost má připravený projekt včetně 

strategie prodeje a je potřebné financovat výrobu a distribuci; 

 financování počátečního rozvoje (early stage expansion) – společnost existuje 

maximálně tři roky, nedosahuje zisk, ale má zajímavý projekt; 

 rozvojové financování (expansion financing) – určené pro navýšení pracovního kapitálu 

společnosti, zavedení dalšího výrobku, služby, případně technologie, nebo pro vstup  

na zahraniční trhy, či profinancování akvizicí; 

 financování dluhů – investor profinancuje za společnost dluh a kapitalizací získá 

kapitálový podíl; 

 záchranný kapitál (rescue financing) – určený na záchranu udržení chodu společnosti.   
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2.6 Tollingové financování 

Tollingové financování pracovního kapitálu je uplatnitelné v širokém spektru oborů 

v průmyslu, ve stavebnictví, ale i v dalších odvětvích. Kromě základních, obecných principů 

této metody existují vždy určité specifické podmínky, které je možno modifikovat pro daný 

okruh. Jde o specifické financování určené především klientům podnikajícím ve výrobě.[13] 

Jedná se o vhodný nástroj jak pro podniky v režimu krizového řízení, tak i pro výrobní 

podniky, které se nepotýkají s finančními problémy. Vhodnou příležitostí pro tollingové 

financování jsou například výrobci, kteří nedisponují prostředky na nákup výrobního 

materiálu, ačkoli mají zajištěn odbyt.[16]   

Princip spočívá ve využití úvěru nikoli přímo výrobcem, ale tollingovou společností.  

Ta z něj pořizuje materiál a platí spotřebu energie nutnou pro provoz podniku. Výrobce  

jí za to výměnou dodává své produkty, které tollingová společnost posléze prodává na svůj 

účet odběratelům. Přínos tollingu jako záchranného kapitálu je jednoznačný. Hrozba úpadku, 

chybějící prostředky, ale existující zájemce o koupi hotových výrobků – to jsou výchozí 

parametry. Zakázka, stejně jako další fungování firmy jsou ohroženy. Včasným zásahem  

v podobě optimálně nastaveného tollingu je kritická situace odvrácena a společnost může 

pokračovat ve výrobě. Odběratel získává výrobky ve sjednaném termínu a sám výrobce  

se dostává do standardního režimu fungování. Tollingové financování je tedy možné využít 

jak pro výrobu konkrétních produktů, tak i pro realizaci nových projektů. Výhodou je,  

že výrobce, který má zajištěn odbyt, o zakázku nepřijde, i když není v první fázi schopen 

výrobu financovat. Společnost má díky tomu možnost udržet si nenarušené vztahy se svými 

odběrateli a připravit si půdu pro nové zakázky.  

Tolling je možno charakterizovat jako netradiční nástroj financování podniků  

ve finančních potížích, tj. těch podniků, které přestože jsou schopny vyrábět a prodávat své 

výrobky, nemají dostatečné zdroje pro finanční krytí výrobních a odbytových potřeb. Takto je 

tolling zařazen mezi nestandardní finanční nástroje i ve Výzkumném záměru doc. Ing. Marka, 

CSc. na léta 2005-2011 s názvem „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace  

z interdisciplinárního hlediska“.[16]  

Zde je na místě nutné podotknout, že tento způsob byl uplatňován po dobu 

restrukturalizace společnosti VÍTKOVICE, a.s. a to jak v hutní výrobě, tak i ve strojírenské 

výrobě v kombinaci tollingu s projektovým financováním. Principy a zkušenosti s jeho 

realizací v praxi se staly předmětem výuky netradičních finančních nástrojů jak na VŠE 
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v Praze tak i na VŠB TU v Ostravě. Tento princip je rovněž popisován ve sbornících 

z mezinárodních vědeckých konferencí, zaměřených na ekonomickou problematiku. 

Metoda tollingu je graficky znázorněna v přiloženém obecném schématu (Obr. 4)  

a její podstata spočívá v tom, že financující subjekt nakupuje na svůj účet materiály, suroviny, 

případně energie, které předává financované společnosti (výrobci) ke zpracování, financovaná 

společnost z převzatých komodit vyrobí hotový výrobek, za jehož výrobu obdrží 

zpracovatelskou odměnu, která pokryje jeho zpracovací náklady a zisk a financující 

společnost prodá hotový výrobek na svůj účet odběrateli. 

Principy tollingu můžeme charakterizovat a znázornit následujícím způsobem[2],[17]: 

 Financovaného subjektu, který se nachází ve finančních potížích. 

 Financujícího subjektu, tj. společnosti, která realizuje tolling. 

 Materiál a výrobky jsou po celou dobu výrobního procesu ve vlastnictví financující 

společnosti.  

 Příjemce tollingu provádí jednotlivé výrobní operace za tzv. zpracovatelskou odměnu. 

 Financující subjekt zabezpečuje nákup materiálu a energií.  

 Financující subjekt odkupuje nedokončenou výrobu a zásoby.  

 

 

Obr. 4 – Schéma základních vazeb tollingu[12] 
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Tollingová společnost je zpravidla obchodní společnost, která disponuje vlastními finančními 

zdroji, ale rovněž používá pro realizaci tollingových operací i zdroje získané z bankovních 

úvěrů. V rámci uzavřené dohody s příjemcem tollingu vystupuje rovněž v roli poradce  

a prakticky se stává součástí vrcholového managementu s možností účastnit se řízení 

společnosti nebo významných projektů dle charakteru tollingu.[12] 

 Příjemce tollingového financování je většinou výrobní podnik, který z různých důvodů 

nemá dostačující množství zdrojů pro financování pracovního kapitálu. Příčinou mohou být 

předluženost, nemožnost získat bankovní úvěry, ohrožení konkursem, nedůvěra dodavatelů 

v návratnost vložených prostředků, případně pochybnost odběratelů ve schopnost řádně splnit 

sjednané lhůty dodávek apod. Důvodem pro efektivní uplatnění tollingu nemusí být vždy jen 

problémy na straně příjemce tollingu, ale je možno využít např. možnost výhodnějšího získání 

surovin či požadavek na dodávky výrobků pod značkou tollingové společnosti.[13] 

Zásady a předpoklady implementace tollingu: 

 Výrobce, který je financován tollingem má výrobek, který je uplatňován na trhu. Nejedná 

se tedy o prototyp nebo o výrobu na sklad. 

 Výroba je rentabilní (ideální případ) nebo alespoň dosahuje kladného krycího příspěvku  

a existují reálné odbytové i kapacitní předpoklady dosažení bodu zvratu. 

 Výrobce není v insolvenčním řízení nebo v konkursu. 

 Výrobce má k dispozici informace o stavu majetku, jsou k dispozici kalkulace výrobku  

či služby, má zpracovaný podnikatelský záměr (minimálně roční), existuje strategie 

společnosti. 

 Výrobce je ochoten poskytnout veškeré informace o své činnosti a součinnost.[12]  

V literatuře je tato metoda charakterizovaná jako tzv. finanční „by pass“. Použití tohoto 

pojmu vychází z podstaty, že část finančních toků souvisejících se zajišťováním výroby  

a odbytu výrobní společnosti, která se nachází ve finančních potížích, je uskutečňována 

prostřednictvím tollingového partnera. 

S určitým zjednodušením lze tedy tolling charakterizovat jako obdobu v praxi používané 

„práce ve mzdě“, avšak oproti klasické práci ve mzdě je zde několik zásadních rozdílů: 
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 Zatímco práce ve mzdě je zpravidla jednorázová, málo opakovaná záležitost, tolling 

představuje středně až dlouhodobý projekt kontinuálního financování oběžných 

prostředků.  

 Práci ve mzdě obvykle využívá podnik k doplnění či rozšíření své výrobní kapacity 

(například tepelné zpracování hutních výrobků u jiného zpracovatele), u tollingu  

zadavateli (financující subjekt) žádnou vlastní výrobní kapacitou nedisponuje a svěřuje 

vlastní nakoupený materiál (případně i energii) zpracovateli k přepracování na hotový 

výrobek, který následně zadavatel prodá a ze získaného inkasa uhradí zpracovateli 

zpracovatelskou odměnu (ta slouží zpracovateli k úhradě jeho nákladů, především mezd, 

údržby, režijních nákladů a tvorbě zisku). 

 Úloha zpracovatele v režimu tollingu je mnohem širší, než u práce ve mzdě. Zpracovatel 

zpravidla smluvně zabezpečuje pro zadavatele činnosti spojené s nákupem a rovněž 

obchodní činnosti spojené s prodejem výrobků. Za tyto aktivity v souladu se smlouvou  

o obchodním zastoupení a smlouvou komisionářskou obdrží od zadavatele příslušnou 

odměnu, která je pak spolu se zpracovatelskou odměnou součástí jeho výnosů. 

 Z předchozího vyplývá, že smluvní rámec tollingu je mnohem širší a podrobnější, nežli  

u práce ve mzdě. Mezi zadavatelem a zpracovatelem se uzavírá rámcová smlouva,  

která bývá dále specifikována postupně smlouvami o dílo, dále pak smlouva o obchodním 

zastoupení, smlouva komisionářská, případně další. 

 Velký důraz je kladen na vedení účetnictví u zadavatele a zpracovatele, neboť každý 

obchodní případ musí být u obou subjektů zachycen provázaně a jednotným způsobem 

s možností konsolidace. 

Tímto bych ukončila teoretickou část své práce a pokusím se tato teoretická východiska 

řešené problematiky uvést v následujících kapitolách na praktickém příkladu.  
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3 ANALÝZA PŘÍČIN VZNIKU FINANČNÍ KRIZE  

VE VYBRANÉ SPOLEČNOSTI 

 

3.1 Základní charakteristika společnosti JAROŠ CZ, s.r.o. 

Společnost JAROŠ CZ s. r. o. (dále jen Jaroš CZ) působí na trhu od roku 2004. Tato 

česká stavební firma prošla vývojem od zprostředkování služeb, velkoobchodu, výroby 

plastových výrobků až po dnešní komplexní výrobní program, který zahrnuje výrobu  

a montáž celohliníkových prosklených fasád, plastových a hliníkových oken, dveří všech typů 

a tvarů, zimních zahrad a světlíků. 

Obchodní firma:   JAROŠ CZ s. r. o.  

Sídlo:     Orlová - Poruba, Ostravská 1230, PSČ 735 14   

Právní forma:   společnost s ručením omezeným  

Předmět podnikání:  provádění staveb, jejich změn a odstraňování,  

výroba plastových výrobků a pryžových výrobků,  

zprostředkování služeb,  

    velkoobchod. 

Základní kapitál:   200 000,- Kč   

V současné době společnost zaměstnává 45 zaměstnanců a hospodaří s obratem cca 

75 000-85 000 tis. Kč ročně. 

Společnost  Jaroš CZ spolupracuje a používá pro výrobu hliníkové profily a příslušenství 

z kvalitních profilových systémů německé firmy SCHÜCO International KG, která nabízí 

široký sortiment produktů z hliníku, včetně technických systémů dle projekčního zadání.  

Vzhledem ke spolupráci s předními evropskými výrobci izolačních skel je schopna 

nabídnout nepřeberné množství typů skel s protisluneční, protihlukovou, reflexní, barevnou  

či neprůhlednou úpravou, vše rovněž i v bezpečnostních kombinacích. Standardně používá 

kvalitní izolační dvojskla s tepelnou charakteristikou a teplým distančním rámečkem, který 

omezuje rosení skel v důsledku kondenzace par. Na požadavek je schopna nabídnout i celou 

škálu izolačních trojskel. 

  

http://www.schueco.com/web/cz/zakaznici
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Sortiment výroby společnosti: 

 hliníková okna a dveře, vč. atypických tvarů (trojúhelníky, oblouky, ohýbané), 

 prosklené fasády budov,  

 prosklené střechy zimní zahrady, 

 vnitřní prosklené stěny, protipožární prosklené stěny či fasády a protipožární uzávěry, 

 neprůstřelné výrobky,  

 výrobky s odolností proti vloupání, 

 elektricky ovládané okenní či dveřní prvky, 

 okna a balkónové dveře, 

 posuvná okna a dveře, shrnovací dveře, 

 zimní zahrady.   

Vybrané příklady realizací staveb 2010-2012: 

Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB Ostrava  49 761 tis. Kč 

Fórum Nová Karolína       29 717 tis. Kč 

Nová Karolína Park       14 682 tis. Kč 

Hotel Vitality, Třinec       13 118 tis. Kč 

Komunitní centrum Ostrava          7 590 tis. Kč 

Transl Ostrava           7 532 tis. Kč 

Slovanské gymnázium Olomouc         7 500 tis. Kč 

Obchodní dům Breda Opava          6 039 tis. Kč 

Brose Kopřivnice           6 032 tis. Kč 

Rezidenční byty Nová Karolína         5 600 tis. Kč 

Mezzo Bratislava           5 120 tis. Kč 

Administrativní budova Rožnov p/R.        4 595 tis. Kč 

Hala BROSE Kopřivnice         4 025 tis.Kč 

VŠB Ostrava, Pavilon H          3 937 tis. Kč 

Obchodní centrum Paráda Frýdek-Místek        3 700 tis. Kč 

Pavilon hrochů, ZOO Ostrava            3 546 tis. Kč 

Mercedes Ostrava           2 788 tis. Kč 

Kodecar Ostrava           2 629 tis. Kč 

Lesy ČR             2 276 tis. Kč 

http://www.jaros.cz/reference?id=83&from=0
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 Na těchto stavbách společnost Jaroš CZ participovala jako subdodavatel vyššího  

či generálního dodavatele staveb.  Společnost spolupracuje se společnostmi GEMO Olomouc, 

a.s., OHL ŽS, a.s., OK mont – STM, s.r.o., HOCHTIEF CZ, a.s.,  Skanska CZ a.s., Strabag, 

a.s.,  Pozimos, a.s., Retre, s.r.o., Tatranský Permon, a.s., Investum, s.r.o., Alpine Bau CZ 

s.r.o.,  Stamont – Pozemní stavitelství, s.r.o., VW Wachal, a.s., Eiffage Construction ČR, D5, 

akciová společnost. 

 Z přehledu vybraných realizovaných staveb vidíme, že firma se ve vyhledávání zakázek 

soustřeďuje především na oblast Moravskoslezského kraje, pouze výjimečně realizuje 

zakázky ve vzdálenějších oblastech ČR a výjimečně v zahraničí.  

Jak už jsem uvedla, jedná se o stavební firmu, která se potýká s finančními problémy, 

které se v současnosti projevují ve stavebnictví obecně. Společnosti z řad velkých podniků 

soutěží i o zakázky menšího rozsahu a nejvíce tak na současnou situaci doplácí menší  

a střední stavební společnosti jako je firma Jaroš CZ, které nemohou dlouhodobě ustát cenový 

tlak v konkurenčním prostředí. Chybí jim dostatečná finanční síla na financování staveb 

v rámci požadovaných splatností, garancí a dalších podmínek, které jsou schopny splnit velké 

společnosti. 

Přesto má tato společnost dostatečně silnou pozici na trhu, což je dáno osobností 

majitelky firmy a jejích dlouhodobých kontaktů z minulosti.  

Cílem společnosti je dosažení spokojenosti zákazníků především vysokou kvalitou 

nabízených výrobků a služeb, zakázkovou výrobou na míru a záručním servisem. Společnost 

si vybudovala moderní systém řízení kvality dle ISO 9001:2000, certifikovaný od roku 2008. 

Společnost Jaroš CZ je certifikovaným výrobcem produktů z profilových systémů Schüco, 

přičemž ve své firemní strategii nechce být jednostranně vázána na jednoho dodavatele,  

ale svou nákupní strategii realizuje rozšířením portfolia dodavatelů hliníkových systémů.  

Jako příklad lze uvést certifikaci od německé společnosti Gutman na hliníkové systémy. 

  V rámci zvyšování konkurenceschopnosti firmy klade vedení společnosti důraz nejen  

na modernizaci technologického vybavení a neustálé zlepšování systému kvality, ale také   

na zajišťování bezpečnosti práce. Společnost disponuje pracovníky se zkušeností, dobrou 

úrovní profesní zdatnosti a ověřené odborné způsobilosti. Rovněž nezapomíná na výběr  

a výchovu perspektivních kvalitních zaměstnanců. Strukturu pracovníků uvádím 

na přiloženém schématu.  
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Organizační schéma společnosti JAROŠ CZ, s.r.o. (Obr. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mistr produkce AL (1THP)    manažer obchodu (3 THP)     účetní (1 THP)       dispečer, správce 

skladnice (1 děl.)          skladová účetní,       majetku (1 THZ)  

výrobní dělníci (14 děl.)                                                        pokladní (1 THP)       uklizečka (1 děl.) 
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reklamační technik (1 THP) 

Obr. 5 – Organizační schéma (vlastní zpracování na základě interních údajů společnosti) 

 

Společnost má celkem 45 stálých kmenových zaměstnanců, z toho 22 THP a 23 dělníků.  

V případě velkého objemu zakázek spolupracuje společnost s  třemi montážními firmami,  

u kterých si najímá dle potřeby 4 – 10 pracovníků potřebných profesí.  

Pracovníci společnosti se účastní pravidelných bezpečnostních a odborných školení. Jsou 

rovněž vysíláni na semináře, které jsou pořádány velkými stavebními společnostmi s cílem 

představení nových stavebních produktů. Majitelka firmy vysílá své pracovníky na tyto akce, 

protože si je vědoma, že i zde se vytváří nové obchodní kontakty. 
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3.2 Hospodářská krize a její vliv na stavebnictví 

Počátek finanční a ekonomické krize celosvětového měřítka, která začala jako lokální 

krize na hypotečním trhu Spojených států, můžeme datovat k roku 2007. Následoval propad 

burz po celém světě a přelití krize do dalších sektorů ekonomiky a do dalších zemí. V USA 

došlo k prasknutí tzv. nemovitostní bubliny, která byla zapříčiněna nízkými sazbami hypoték, 

mírnými podmínkami jejího získání a boomem v budování nových domů, který byl spojen  

se závazky nespočetného množství lidí. V okamžiku prasknutí, již zmiňované bubliny, 

následovalo naopak, výrazné zvýšení sazeb těchto hypotéčních úvěrů a rovněž výše splátek. 

Platební neschopnost velkého množství dlužníků, zkreslené nadhodnocení trhu 

s nemovitostmi a s tím spojené ztrátové investice mnoha finančních institucí do tohoto 

odvětví, což se rovněž promítlo i do ostatních odvětví. Vyústění nastalo v podobě globální 

krize s vysokými ztrátami a tato situace se dotýkala také oblasti stavebnictví.[3] 

A jak se tedy projevila světová krize oboru stavebnictví v ČR? Na tuto otázku odpovídá 

tisková zpráva z konference  6. 9. 2012, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví  

a energetiky ČSÚ Radek Matějka říká: 

„Stavebnictví v ČR dosáhlo své konjunktury v roce 2008 a od té doby klesá. Produkce 

v pozemním stavitelství klesá již od roku 2008, zatímco v inženýrském stavitelství pokles 

nastal o dva roky později. Firmy vloni provedly na území republiky stavební práce v hodnotě 

převyšující 464 miliard korun.“ 

Index stavební produkce (ISP) meziročně klesá od roku 2008, mezi rokem 2010 a 2011 

o 3,5 %, mezi rokem 2011 a 2012 se ISP meziročně snížil o 5,5 % (Obr. 6).[27]   

 

 Obr. 6 – Dlouhodobý vývoj ve stavebnictví ČR[27] 
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Dle statistických údajů, získaných na portále ČSÚ se českému stavebnictví stále nedaří 

dostat z útlumu. Za propady aktuálně stojí zejména nepříznivý vývoj v inženýrském 

stavitelství. Stavební společnosti provedly v roce 2011 stavební práce v hodnotě 464 miliard 

korun, z toho více než polovina (255 miliard Kč) připadala na větší stavební firmy s více než 

20 zaměstnanci. Většina stavebních prací byla provedena na nové výstavbě, rekonstrukcích  

a modernizacích, další práce připadly na opravy a údržbu a podíl prací provedených 

v zahraničí byl zanedbatelný (Obr. 7).[27] 

 

Obr. 7 – Stavební práce „S“ v roce 2011 podle směru výstavby[27] 

Kritická situace v odvětví stavebnictví dopadá nejvíce na malé a střední firmy a mnoho 

firem, které nedokázaly tyto těžké časy překonat, skončilo v úpadku. Malé a střední firmy 

mají velmi omezené možnosti financování své činnosti a mnohdy vůbec nedosáhnou  

na bankovní úvěry. Stačí pak jeden výpadek důležité zakázky nebo problém s neuhrazením 

vlastních vystavených faktur a firma se ocitá ve finančních problémech. Počet podniků 

podnikající ve stavebnictví ukazuje graf, na kterém vidíme od roku 2008 klesající tendenci. 

(Obr. 8). 

 

Obr. 8 – Počet stavebních podniků v letech 2008-2012[28] 
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3.3 Příčiny vzniku finanční krize společnosti Jaroš  CZ 

Rovněž společnosti Jaroš CZ se nevyhnula krize ve stavebnictví a ta se projevila zejména 

tím, že došlo k vytvoření mnohem většího konkurenčního prostředí proti dřívějšímu období, 

kdy cenové nabídky předkládané některými firmami ve své podstatě nebyly ani za variabilní 

náklady, čemuž spousta firem z řad malých a středních podniků nedokázala konkurovat.  

Dalším rysem této krize v obecné rovině bylo prodlužování výběrových řízení a tím 

docházelo k nerovnoměrnému rozložení zakázek v čase, tzn., že u firmy Jaroš CZ došlo 

k situaci, kdy v určitém období, např. 1-2 měsíců došlo k zásadnímu nedostatku zakázkové 

náplně, ale v následujícím období byl naopak přetlak v plnění zakázek a to až na hranicí 

výrobní a technické kapacity společnosti. 

Společnost se dostala do situace, kdy bylo zřejmé, že není schopna získat další dodatečné 

cizí zdroje svého financování, ať už formou bankovního úvěru, či jiné. Nebyla schopna plnit 

své splatné závazky a bylo jen otázkou času, kdy finanční potíže společnosti přejdou do stadia 

akutní finanční krize. 

Dalším faktem bylo, že firma se při nedostatku prostředků a bez investic do rozvoje 

dostávala mezi výrobkově a nákladově nekonkurenceschopné, přesto, že byla schopna 

prosadit se na trhu a získat zakázkovou náplň.  

 Jednou z důležitých příčin problémů společnosti byl problém zádržného, kdy měla 

společnost část svých pohledávek vázáno v tzv. zádržném. Podnikům, které realizují svou 

činnost ve stavebním oboru, se často stává, že určité zakázky nebo projekty jsou podmíněny  

a nesou sebou fenomén zádržného. Zádržné je obvykle určeno ve výši až 10 % z ceny díla. 

V některých případech je toto zádržné uvolněno po ukončení akce, je to v případě, kdy např. 

je dílo realizováno postupně v období pěti měsíců, je fakturováno měsíčně, dle objemu 

provedených prací a při úhradě je 10 % fakturované hodnoty zadrženo. Zádržné se obvykle 

dělí na dvě tzv. pozastávky, kdy 1. pozastávka ve výši 5 % je zhotoviteli uhrazena po předání 

a převzetí předmětu díla a 2. pozastávka ve výši 5 % po uplynutí záruční doby  

a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady. Existuje rovněž postup,  

kdy má zádržné funkci tzv. „rezervy“, která je v případě zjištěných vad díla, které se projevily 

až po převzetí a užívání, použita k jejich odstranění. Toto zádržné pak bývá mnohdy uvolněno 

a zaplaceno až po 3-5 letech, v některých případech až po 10 letech. 
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Příčiny finančních problémů, resp. krize: 

 Prohlubující se krize obecně ve stavebnictví a nedostatek zakázek vedl k výpadku tržeb  

a na tento výpadek nebyly společností vyčleněny žádné finanční rezervy. 

 Banka přestala realizovat nové finanční zdroje a začala snižovat svou úvěrovou 

angažovanost. 

 V průběhu roku 2010 začali dodavatelé zkracovat lhůty splatnosti a postupně přecházeli 

na zálohové platby. 

 Zhoršila se platební morálka zákazníků. 

 Nesprávná marketingová rozhodnutí vrcholového managementu, zaměření se pouze  

na velké zakázky. 

 Společnost disponovala na přelomu let 2010 a 2011 minimální hotovostí.  

Vzniklé důsledky finančních problémů společnosti Jaroš CZ: 

 minimální výše inkasa, 

 na účtech téměř nulové zůstatky,  

 zástavy majetku, 

 výplatní termíny opožděné, někteří ze zaměstnanců mají existenční problémy, 

 narušení spolupráce kolektivu,   

 neuhrazené sociální a zdravotní pojištění, 

 došlé finanční prostředky si banky stahovaly na uspokojení svých pohledávek, 

 nemožnost ovlivnit výši zápočtů, 

 problematické zajištění nakupovaných služeb (leasing, telekomunikace, apod.), 

 energetické a materiální vstupy jsou zajišťovány s problémy, 

 nákup realizovaný formou záloh, 

 postupování budoucích pohledávek za účelem profinancování vstupů. 

Pokud měl podnik přežít, byla nutná jeho restrukturalizace a revitalizace s cílem obnovit 

postupně finanční toky, zachovat dosavadní výrobu a udržet si tak stávající zákazníky  

a odběratele. Zejména pak udržet zakázky, jejichž produkce není ztrátová. Jako metoda 

oživení finančních toků byla zvolena metoda tollingu, vyžadující, aby podnik ve finančních 

potížích získal tollingového partnera. V tomto konkrétním případě lze konstatovat, že se jedná 

o strategického partnera, bez kapitálového vstupu, ale s vlivem na řízení na základě 

sjednaných pravidel. Tento partner musí mít svůj vlastní přístup k financím v podobě 

vlastních či cizích zdrojů a zájem, co by svůj podnikatelský záměr tolling uskutečňovat.   
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4 POSTUP ŘEŠENÍ FINANČNÍ KRIZE SPOLEČNOSTI  

PŘI VYUŽITÍ TOLLINGU, JAKO ALTERNATIVNÍHO 

ZPŮSOBU FINANCOVÁNÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU 

 

Společnost Jaroš CZ potřebovala rychlé řešení finanční situace a přistoupila 

prostřednictvím společnosti TOLFIN, s.r.o. (dále jen Tolfin) k realizaci financování 

společnosti formou tollingu. V případě společnosti Jaroš CZ byl použit stejný způsob, jakým 

společnost Tolfin realizuje své aktivity i v ostatních subjektech. V tomto okamžiku, je proto 

nutno charakterizovat společnost Tolfin. 

 

4.1 TOLFIN s.r.o.  

Společnost TOLFIN s.r.o. vznikla v roce 2008 na základě dohody vrcholových manažerů, 

kteří měli na starosti restrukturalizaci VÍTKOVIC, a.s. Ve svém podnikání se společnost 

zaměřuje na podnikatelské subjekty vyžadující krytí potřeb pracovního kapitálu pro realizaci 

svých výrobků či služeb na tuzemském trhu.  

Působení společnosti je realizace investičních, restrukturalizačních a revitalizačních 

záměrů a směr vedoucí k celkovému oživení ekonomiky regionu Moravy a Slezska, případně 

dalších oblastí. 

Společníci firmy Tolfin, kteří byli součástí managementu společnosti OSINEK, a.s. 

získali během období 2000-2008 unikátní zkušenosti a dovednosti v dané oblasti podnikání. 

Přímo se podíleli na restrukturalizaci společnosti VÍTKOVICE, a.s., což bylo umožněno 

financováním výroby a odbytu metodou tollingu, která byla úspěšně realizovaná a společnosti 

VÍTKOVICE, a.s. a VÍTKOVICE STEEL, a.s. byly úspěšně privatizovány.   

Společnost rovněž využívá svých znalostí z oblasti krizového managementu, znalostí 

z oblasti obchodu a restrukturalizace společnosti, které zaměřuje směrem k malým a středním 

podnikům na financování pracovního kapitálu a je tedy schopna realizovat tyto své znalosti  

i ve formě poradenství jednotlivým podnikatelským subjektům. 

Úspěšná realizace tollingu ve společnosti VÍTKOVICE, a.s. to vše dává společnosti 

Tolfin důvěru, pokud jde o investování jejích zkušeností a dovedností do tohoto projektu 

financování s cílem zabezpečit předpokládané přínosy pro každého z účastníků projektu. 
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Charakteristika poskytovatele tollingu tedy společnosti Tolfin 

Financující subjekt je podnikatelským subjektem, ale ne bankou, která má zcela jiný 

způsob podnikání a vyznačuje se tím, že:  

 V rámci svého podnikatelského záměru je ochoten vynaložit své finanční zdroje  

pro financování pracovního kapitálu příjemce tollingu tj. společnosti Jaroš CZ. 

 Pracuje a disponuje vlastními finančními zdroji od soukromých investorů nebo je 

schopen tyto finanční zdroje zajistit. 

 Má možnost načerpat cizí zdroje formou bankovního úvěru od Komerční banky, a.s., 

protože poskytuje dostatečné záruky splacení úvěru a má důvěru banky. 

 Disponuje pracovníky orientující se v obchodu, účetnictví, financování, právu apod. a je 

tedy schopen zajistit potřeby příjemce tollingu a tím mít současně své zdroje  

pod neustálou kontrolou. 

 Po dobu své finanční angažovanosti smluvně zajistí předávání objektivních informací  

o vývoji a stavu společnosti příjemce tollingu. 

 Je schopen nastavit smluvní rámec k ošetření rizik plynoucí ze svého podnikatelského 

projektu a to především oblast veškerých pořizovaných vstupů, které jsou určeny  

ke zpracování firmou Jaroš CZ, jsou trvale v jeho vlastnictví a rovněž pod jeho kontrolou  

i v případech, pokud v procesu výroby přechází do jiné podoby. 

 V případě porušení stanovených zásad a pravidel ze strany příjemce tollingu je schopen 

připravit vystoupení ze vztahu tollingového financování. 

 Je přesvědčen, že finanční potíže Jaroš CZ jsou přechodného charakteru, že budou  

v rámci revitalizace, či restrukturalizace vyřešeny a že bude moci z tollingového vztahu 

vystoupit. 

Strategie společnosti Tolfin 

 Strategickým cílem společnosti je pokrytí zdrojů pracovního kapitálu malých  

a středních podnikatelských subjektů zavedením tollingového financování formou vstupu 

do realizace jednotlivých kontraktů společností.  

 Snaha o vytvoření prostředí, které umožní podnikatelským subjektům překlenout 

současnou hospodářskou krizi.  
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 Zajišťovat obchodní financování u konkrétních prodejních případně kupních smluv  

a to formou zajištění finančních potřeb svých dodavatelů malých a středních podniků  

a krytím delší doby splatnosti pohledávek za odběrateli.  

 Zabezpečovat financování zajišťovacích nástrojů vyžadujících finanční prostředky v době 

před nebo po uzavření příslušné obchodní smlouvy, tj. prodejní nebo kupní smlouvy, 

případně smlouvy o dílo.  

 Zabezpečovat financování zajišťovacích instrumentů pro uvolnění zadržovaných částí 

plateb zákazníků po splnění příslušných obchodních smluv (např. zádržné během záruční 

doby). 

V současnosti existují požadavky na společnost k zajišťování provozního financování 

formou tollingu a společnost jako poskytovatel tollingu aktivně spolupracuje s několika 

podnikatelskými subjekty.  

Podnikatelským záměrem společnosti je podpořit zvýšení objemů prodeje výrobků  

a služeb, vyráběných v malých a středních podnicích v Severomoravském regionu, jejichž 

oborem podnikání jsou činnosti v oblastech stavebnictví, lehké strojírenství, elektrotechnika 

aj. Snahou je odstranění negativních dopadů a limitujících faktorů, s nimiž se malé a střední 

podniky potýkají při snaze o rozšíření prodejních a výrobních aktivit vůči zákazníkům  

ve svém oboru podnikání. Patří zde zejména tyto omezující faktory:  

 nízká úroveň znalostí, které se týkají skutečných požadavků těchto zákazníků;   

 objemy pracovního kapitálu, které jsou dostupné pro nezbytné pořízení surovin a dalších 

výrobních vstupů jsou velmi omezené;  

 vlastní zdroje potřebné ke krytí delších lhůt splatnosti pohledávek za odběrateli jsou 

v nedostačujícím objemu; 

 nedostatečný objem vlastních zdrojů, které jsou potřebné vynaložit za účelem zřízení 

různých zajišťovacích instrumentů jako např. zádržné, bankovní garance, apod.,  

což zákazníci často požadují jako jednu z předběžných smluvních podmínek pro uzavření 

příslušných dodávkových nebo nákupních smluv s malými a středními podniky;  

 komplikovanější možnosti přístupu k cizím zdrojům financování, tj. k bankovním úvěrům 

či zálohám odběratelů. 
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4.2 Řešení finanční situace Jaroš CZ 

Tento postup řešení finanční situace společnosti Jaroš CZ byl realizován v několika 

etapách. Můžeme říct, že při zahájení jednání o možnosti implementace tollingu byly 

stanoveny určité zásady, které ve svém důsledku avizovaly, zda implementace tollingu má 

smysl a současně má smysl se daným subjektem Jaroš CZ zabývat, nebo to smysl nemá  

a aktivity ve věci tollingu by byly bezpředmětné.  

Implementaci tollingu předcházely tyto etapy: 

 Z předložených podkladů bylo zřejmé, že společnost Jaroš CZ disponuje výrobním 

potenciálem na období minimálně poloviny roku a má zajištěnu zakázkovou náplň.  

Tato zakázková náplň byla vyhodnocena jako rentabilní a bylo tedy rozhodnuto,  

že tolling na tuto společnost uplatněn bude. 

 Další etapou bylo zpracování finanční analýzy společnosti, ze které vyplynulo,  

že problém společnosti Jaroš CZ je prakticky obdobný jako u celé řady malých  

a středních podniků, tzn., že závazky vůči dodavatelům musí společnost hradit například 

při odběru materiálu nebo s velmi krátkou lhůtou splatnosti např. do 30 dnů. Pak nastává 

fáze rozpracované výroby a dodávka včetně fakturace se splatností průměrně 60 dnů. 

Tedy můžeme konstatovat, že zde dochází k problémům s financováním pracovního 

kapitálu a to nikoliv z pozice např.  

o nenaplnění kapacit 

o neplnění termínů apod., 

ale k problémům dochází diktátem dodavatele i odběratele, kde toto můžeme 

s určitou formou nadsázky označit jako zneužívání svého dominantního postavení. 

 Současně bylo nutno analyzovat stav společnosti z hlediska zakázkové náplně, aby obě 

strany, tzn. poskytovatel a příjemce tollingu byly přesvědčeny o tom, že tato forma 

financování má smysl a pomůže společnost Jaroš CZ vyvést z finančních problémů  

a stabilizovat postavení firmy Jaroš CZ na trhu ve svém oboru podnikání. Právě tato 

stabilizace je dle mého názoru velice důležitým faktem, protože si musíme uvědomit,  

že především v případě malých a středních podniků to není rozhodnutí, co se stane když, 

ale je to rozhodnutí, zda ano, či ne. To znamená, zda příslušná firma bude existovat dál  
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či nebude existovat. Samozřejmě s tím nastávají další otázky typu zaměstnanost, 

navazující obory podnikání apod. 

 Dalším krokem bylo zpracování finančního plánu, ze kterého jednoznačně vyplývalo 

jakým způsobem a v jakých termínech budou prostředky vložené do tollingových operací 

realizovány a rovněž to, zda společnost Jaroš CZ, při tomto způsobu financování bude 

života schopna a bude minimálně pokrývat své náklady. 

 V této fázi si bylo třeba uvědomit, jakým způsobem ohrožuje existenci společnosti Jaroš 

CZ tzv. institut zádržného. V konečném důsledku můžeme konstatovat, že prakticky 5 % 

fakturované částky (celkové ceny kontraktu) zůstává u odběratele minimálně po dobu 60 

měsíců. Ve většině případů existuje smluvní ujednání mezi dodavatelem a odběratelem, 

že tuto situaci lze řešit formou bankovní garance, která bude odběrateli garantovat, že 

v případě reklamačních záležitostí bude mít k dispozici potřebné prostředky na jejich 

odstranění. Tento postup, který bohužel není v právní legislativě ČR žádným způsobem 

ošetřen, může ve svém důsledku vést až k likvidaci firem malých a středních podniků, 

protože především tyto podniky nejsou schopny zajistit různými instrumenty bankovní 

garance, které by vyvázaly zadržené finanční prostředky u odběratelů. 

 Zahájením tollingu prakticky došlo k úplně jiné situaci, než na kterou byla společnost 

Jaroš CZ zvyklá. Ve svém důsledku tato společnost ztratila svoji samostatnost a bylo 

nutné, aby si zvykla na jiný způsob řízení a především na omezení určitých pravomocí 

nebo kompetencí. Z důvodu uplatnění tollingu se nic nezměnilo pro výrobní či nevýrobní 

zaměstnance. Největším problémem uplatnění tollingu byl vrcholový management, 

vzhledem k tomu, že bylo nutno, aby tito představitelé byli přesvědčeni, že tato forma  

je pro společnost vhodná. Je možno konstatovat, že právě tato sféra zaměstnanců 

společnosti vnímala tuto situaci jako nepřátelský akt a ukázalo se, že toto vnímání bylo 

především proto, že došlo k významnému omezení kompetencí zaměstnanců firmy Jaroš 

CZ. Poskytoval tollingu zajišťuje finanční stránku, tzn. lhůty splatnosti, možnosti zápočtu 

apod. Z toho je zřejmé, že tato metoda vyžaduje absolutní a značné množství informací, 

které si tito partneři vzájemně poskytují.  
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Management společnosti Jaroš CZ ve spolupráci se společností Tolfin přistoupil  

na základě identifikace těchto problémů k realizaci následných kroků za účelem 

revitalizace společnosti: 

 Zajištění potřebných finančních prostředků na provoz společnosti bude realizováno 

metodou tollingového financování prostřednictvím firmy Tolfin. 

 Soustředění se na stěžejní zakázky a hlavní obchodní partnery s cílem zachování dobrého 

jména firmy a vyloučení ohrožení stávajících zakázek. Zároveň v oblasti prodeje vyvstala 

nutnost zintenzivnění obchodní činnosti získáváním zakázek a oslovením potenciálních 

zákazníků. 

 Oblast nákupu byla řešena zavedením výběru dodavatelů s cílem zajistit snížení cen 

většiny vstupů. 

 Realizace personální změn snížením počtu zaměstnanců z výchozího stavu 55 

zaměstnanců na stav 45 zaměstnanců. Zároveň byla nutná kumulace některých funkcí  

u pracovníků především z řad technickohospodářských činností. 

 Důležitým krokem bylo rovněž informování zaměstnanců o situaci, v které se firma 

nachází, aby se tak předešlo případným spekulacím a rozpadu kolektivu, protože 

neinformovanost pracovníků zvyšovala nervozitu a potencionální naslouchání nabídek  

na změnu zaměstnavatele.  

 Společnost zahájila spolupráci s Českou daňovou správou. Bylo nutno více spolupracovat 

se správcem daně a využít „měkčího“ přístupu České daňové správy, která si v současné 

době období krize pro podniky uvědomuje a umožňuje požádat o snížení záloh na daně  

a odložení či prominutí penále. Tato daňová úspora má v dnešní době mnohem větší cenu 

než dříve. 

 Zvýšení efektivnosti v následujících oblastech: 

o vyčlenil aktiva jako zajišťující instrument za finanční zdroje realizované tollingem  

ve firmě Tolfin (mezi tato aktiva patřila např. výrobní linka), 

o zefektivnění řízení pracovního kapitálu, 

o snaha o snižování nákladů, centralizací nákupu, sdílených služeb apod. 
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Cílem těchto kroků byla revitalizace a vyvedení společnosti z finančních problémů.  

Aby došlo k úspěšné revitalizaci, musely být tyto postupné kroky úzce provázány. Na základě 

těchto kroků bylo zahájeno jednání se společností Tolfin  a současně byl připraven návrh, 

který měl vést k finanční stabilizaci a záchraně společnosti. Cílem tohoto návrhu bylo 

zajištění výroby ve firmě Jaroš CZ tak, aby finanční zdroje, které byly nutné pro určitou 

zakázku byly skutečně užity jen pro tuto konkrétní zakázku a nebyly užity na úhradu starých 

závazků.  

Charakteristika financovaného subjektu Jaroš CZ 

Společnost Jaroš CZ, která se ocitla ve finančních potížích, se vyznačovala tím, že: 

 Neměla dostatečné zdroje k financování výroby a odbytu, tzn. ke krytí čistého pracovního 

kapitálu (krátkodobá oběžná aktiva – krátkodobá závazky). Jinými slovy pohledávky  

za odběrateli, zásoby a potřebná operativní hotovost, nebyla kryta závazky vůči 

dodavatelům, krátkodobými úvěry od bank či jinými půjčkami do lhůty splatnosti. 

 Cizí zdroje v podobě bankovního úvěru nebyly pro firmu dostupné, neboť pro banku 

společnost představovala rizikovou angažovanost. 

 Firma Jaroš CZ nebyla schopna plnit své závazky včas a dostávala se tak do problémů 

především v plnění závazků k dodavatelům. 

 Oproti tomu, že se firma potýkala s těmito finančními problémy, měla společnost 

dostatečné portfolio zákazníků platících své závazky, měla dobře zvládnutou technologii 

výroby a stabilní odbytové možnosti. 

 Firma Tolfin dospěla k závěru, že finanční potíže společnosti je možno považovat  

za přechodné a existuje východisko překonání finančních potíží v možnosti realizovat, 

zejména z důvodu existujícího potenciálu, zakázky v období krize ve stavebnictví obecně. 

Shrnutí 

Souhrnně řečeno, takovýto podnik by v případě minulosti, v době, než si vytvořil závažné 

problémy s likviditou, byl schopen tvořit zisk. Společnost Tolfin se na základě celkové 

analýzy společnosti dohodla s vedením společnosti Jaroš CZ na zavedení tollingu, který  

se stal nástrojem pro udržení firmy v chodu.   

 



37 

 

Ve společnosti Jaroš, CZ byla v rámci celkové analýzy provedena SWOT analýza 

s následujícím obsahem. 

Silné stránky Slabé stránky 

 Certifikované systémy jakosti ČSN - ISO 

a speciální výrobkové certifikace. 

 Zvládnutí výroby s vysokými požadavky 

na systém. 

 Technologické návaznosti s možností 

kooperace. 

 Dlouholetá tradice v oboru. 

 Dobré reference z oblasti stavebnictví. 

 Odborná úroveň technického personálu  

s výrobními zkušenostmi. 

 Styl vedení a řízení společnosti.  

 Kvalifikace a zkušenosti personálu.  

 Ochota zaměstnanců k výkonům pro 

firmu – termínová ukázněnost. 

o Vyšší závislost na cizím know – how. 

o Nízká produktivita práce. 

o Malá schopnost cenové konkurence. 

o Nevyužití obchodně marketingových 

procesů.  

o Slabé finanční a rozpočtové řízení.  

o Nízká úroveň strategického řízení 

společnosti.  

 

Příležitosti Hrozby 

 Obnova a modernizace zařízení. 

 Vytváření strategických partnerství s 

možností být trvalým subdodavatelem s 

komplexní nabídkou. 

 Vstup ČR do EU. 

 Růstový tržní potenciál na relevantním 

regionálním cílovém i na širším 

celorepublikovém trhu.  

 Předpoklad posilování pozice na 

regionálním cílovém trhu.  

o Zostřování konkurenčního prostředí. 

o Vyšší náklady na dopravu pro vzdálenější 

zakázky. 

o Obnova výrobního zařízení bez 

předchozích posouzení  nesprávná 

alokace kapitálu. 

o Další pokles rentability odvětví.  

o Vysoká citlivost odvětví na hospodářský 

růst.  
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4.3 Princip tollingu použitý u firmy Jaroš  CZ 

 V teoretické části jsem uvedla, že tolling můžeme použít v několika modifikacích. 

V případě společnosti Jaroš CZ byl použit tolling kombinovaný s projektovým 

financováním. Jedná se o jednodušší formu zahájení financování, protože příslušný projekt 

nebo resp. zakázka je přesně definován, má jak svůj termín zahájení tak i dokončení.  

4.3.1 Tolling kombinovaný s projektovým financováním 

 Společnost Jaroš CZ pracuje formou zakázek či projektů, přičemž je nutné zajišťovat 

kapitál pro celou výrobu společnosti na konkrétní zakázky. Znamená to, že společnost 

využívá běžné bankovní produkty a současně na konkrétní zakázky si zdrojově vypomáhá 

tollingem. V tomto případě se zdroje financované společnosti Jaroš CZ použijí na nákup 

materiálových vstupů případně subdodávek či na odkoupení nedokončené výroby společnosti, 

jejich finalizaci financovaným subjektem a prodej konečné produkce Tolfinem a na jeho účet. 

U společnosti Jaroš CZ bylo nutno přistoupit k uplatňování tollingu dvěma způsoby. Tyto 

způsoby jsou popsány na obrázku jako varianta A a varianta B. (Obr. 9) Nyní si můžeme 

položit otázku, v čem se tyto situace liší a proč? Prakticky můžeme říct, že v případě varianty 

A jde o způsob, kdy poskytovatel tollingu je anonymní společnost a tato nemusí být žádným 

způsobem zviditelňována. Ideální stav je když odběratel souhlasí s tzv. již dohodnutou cesí 

kontraktu na poskytovatele tollingu, ale ve všech případech toto není možné. Tato situace 

vzniká dle varianty B v případě, že: 

 projekt je hrazený z veřejných zdrojů a na tuto zakázku byla vyhlášeno výběrové řízení, 

 jde o čerpání dotačních titulů, např. z EU,  

 odběratel nemusí vždy souhlasit s cesí kontraktu. 

Modifikaci tollingu kombinovaného s projektovým financováním lze popsat takto: 

 Tolfin zadává výrobu Jaroš CZ dle smlouvy o dílo vztahující se k vybrané zakázce; 

 Tolfin zajišťuje vstupy nutné k zajištění výroby díla a tyto nákupy eviduje  

u sebe (varianta A); 

 Tolfin poskytuje společnosti Jaroš CZ zálohy na pořízení materiálových vstupů pro 

určitou zakázku či projekt (varianta B); 

 po dokončení díla Tolfin fakturuje zakázku či projekt odběrateli; 

 Tolfin vyfakturuje Jaroš CZ zpracovatelskou odměnu, která je definována rozdílem mezi 

tržbou zakázky a náklady této zakázky, která zahrnuje náklady a zisk společnosti Tolfin. 
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VARIANTA A 

 

VARIANTA  B

 

Obr. 9 – Schéma vztahů a toků v rámci tollingového financování[12] 
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4.3.2 Zajišťující instrumenty  

Obchodní vztahy jsou v rámci realizace tollingového financování zajištěny několika 

instituty, jejichž cílem je zajistit návratnost finančních prostředků vložených do tohoto vztahu. 

Formy zajištění obchodních závazků jsou upraveny jak v občanském zákoníku (zákon  

č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů), tak v obchodním zákoníku (zákon č. 513/1991 

Sb., ve znění pozdějších předpisů). 

K zamezení tzv. neoprávněného inkasa, realizuje v okamžiku fakturace společnost Tolfin 

postoupení pohledávky z předmětné zakázky či kontraktu a to na základě uzavřené smlouvy  

o postoupení pohledávky. Možnost tohoto zajištění je zakotvena ve smlouvě o všeobecných 

podmínkách spolupráce mezi společnostmi Jaroš CZ a Tolfin a toto ujednání se vztahuje ke 

každému realizovanému kontraktu.  

Je zde existence ještě jednoho specifického případu. Jedná se především o akce, kdy není 

možno pohledávku postupovat. Jde zejména o akce, u kterých úhrada spočívá v čerpání 

financí z titulů dotací. V převážné většině těchto obchodních případů se jedná o projekty,  

u kterých je úhrada stanovena až po celkové realizaci díla, tedy zpracovatel potřebuje 

financování po dobu celého cyklu výroby a existuje opodstatněný zájem jak zpracovatele, tak 

zadavatele financovat tento případ metodou tollingu. Možným řešením případu je, že akce  

se fakturuje stejně jako v předchozím případě, přičemž zpracovatel zřídí účet, který je uváděn 

na faktuře s tím, že dispoziční právo k tomuto účtu je na straně zadavatele. Při inkasování 

platby zadavatel předisponuje tyto prostředky na svůj účet a následně vypořádá vzájemný 

vztah tj. zpracovatelskou odměnu, čímž se obchodní případ uzavře.[12] 

V těchto případech jsou nad rámec běžně používaných instrumentů realizovány 

zajišťující nástroje, jako např. zástava pohledávkami z jiných obchodních případů, které 

nejsou součástí vzájemného vztahu či notářský zápis o přímé vykonatelnosti apod.  

K zajištění splnění povinností vyrábět předmět plnění realizuje společnost Tolfin 

zajišťující instrument, kdy proti Tolfinem poskytnuté záloze uhradit cenu dodávky  

dle konkrétní smlouvy o dílo, vystaví nejpozději ke dni uzavření kupní smlouvy dvě vlastní 

zajišťovací blankosměnky znějící na řad společnosti Tolfin, jakožto dodavatele. Každá 

blankosměnka obsahuje údaj, že se jedná o zajišťovací směnku a údaj, kterým  

je identifikovatelná s konkrétní kupní smlouvou. V případě, že Jaroš CZ uhradí řádně a včas  

své závazky z konkrétní smlouvy zajištěné blankosměnkami, je Tolfin povinen vydat Jaroš 

CZ oproti předávacímu protokolu příslušné nevyplněné blankosměnky.  
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4.4 Tollingový model  

Tollingový model popisuje soustavnou a stále se opakující činnost, kde společnost Tolfin  

ze svých peněžních prostředků zajišťuje nákup výrobních vstupů pro společnost Jaroš CZ,  

ta je zpracovává a realizuje výstupy, přičemž tržby plynou společnosti Tolfin, která je 

následně použije na nákup dalších vstupů a na úhradu zpracovatelské odměny společnosti 

Jaroš CZ. 

Základním článkem v tomto modelu je tedy společnost Tolfin, která využívá  

jak finančních prostředků firmy, tak obdržela krátkodobý provozní úvěr na financování  

od Komerční banky, a.s. (Obr. 10) 

Z něho je financován nákup základních surovin, nutných pro zabezpečení výrobního 

procesu. Společnost tyto vstupy financuje svým jménem a ze svého účtu a jsou tedy jejím 

majetkem. Samotný nákup pak zajišťují zaměstnanci společnosti Jaroš CZ. Podobně je tomu 

také u výstupů z výrobního procesu. Samotný prodej vyrobených produktů zajišťují Jaroš CZ 

a to svým jménem, na účet společnosti Tolfin. Vyrobené zboží je opět majetkem Tolfinu  

a stejně tak tržby z jeho prodeje. 

Schéma vztahů a toků v rámci tollingu, spolupráce Tolfin↔Jaroš CZ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 – Schéma vztahů a toků v rámci tollingu (vlastní zpracování) 
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Tolfin tedy hradí dodavatelské faktury za materiálové a energetické vstupy  

do výrobního procesu a následně inkasuje odběratelské faktury za prodané zboží. Společnosti 

Jaroš CZ, která realizuje samotnou výrobu, pak hradí tzv. zpracovatelskou odměnu, která se 

rovná výši rozdílu mezi inkasovanými tržbami z prodeje výrobků a náklady zahrnujícími 

náklady na nákup vstupních surovin a energií a také náklady související s existencí 

společnosti Tolfin (úroky, mzdy), včetně zisku společnosti Tolfin. 

Způsob výpočtu zpracovatelské odměny 

+    tržby (cena zakázky) 

– náklady na materiál a energii 

– úrokové náklady 

– provozní náklady společnosti 

–      zisk  

=     zpracovatelská odměna zhotovitele 

Získané peněžní prostředky může společnost Jaroš CZ použít na úhradu všech ostatních 

nákladů, které vznikly v souvislosti s její činností. Mimo jiné pak především na mzdy 

zaměstnanců. 

Jaroš CZ, jako článek  tollingového modelu, zajišťuje svým hmotným i nehmotným 

investičním majetkem a svými zaměstnanci samotnou realizaci výroby. 

Schéma spolupráce Tolfin ↔ Jaroš CZ  

 Projednávat s Tolfinem přímá konkrétní řešení potenciálních kontraktů v oblasti jejich 

financování.  

 Zpracovávat nákladové a výnosové kalkulace kontraktů.  

 Zajišťovat předmět kontraktu (dílo, zakázku) po stránce logistické, technické, výrobní  

a obchodní, včetně garančních podmínek.  

 Sjednávat kupní smlouvy, smlouvy o dílo na svůj účet a své jméno se svými 

subdodavateli.  

 Sjednávat kupní smlouvy, smlouvy o dílo s Tolfinem.  

 Na základě plné moci sjednávat prodejní smlouvy s odběrateli jménem Tolfinu a na účet 

Tolfinu.  

 Zprostředkovávat kontrakty společnosti Tolfin s odběrateli.  
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4.5 Právní rámec tollingového financování společnosti Jaroš CZ 

Právní vztahy jsou základem každé podnikatelské činnosti, bylo proto potřeba  

i u projektu financování společnosti Jaroš CZ použít několik typů smluvního zajištění,  

bez kterých by samotný proces revitalizace byl jen problematicky realizovatelný. 

Vycházíme-li z tollingového modelu financování ve společnosti Jaroš CZ vystupuje 

společnost Tolfin  jako účastník tří vzájemných vztahů, a z toho plynoucích tří oblastí 

činnosti, které musí být smluvně ošetřeny (Obr. 11). 

 

 

 

 

   

 

Obr. 11 – Schéma činností společnosti Tolfin (vlastní zpracování) 

Bylo tedy nutno uzavřít několik typů obchodních smluv, které řešily otázky týkající se 

postavení společností v celém procesu a upravily vzájemné právní vztahy mezi nimi. 

V konečné fázi přípravy tedy vznikly tyto základní obchodní smlouvy, které uzavřela 

společnost Tolfin, aby následně zahájila projekt tollingového financování ve společnosti Jaroš 

CZ. 

 Při této činnosti se pro právní vymezení vztahů mezi společností Tolfin a příjemcem 

tollingového financování tedy firmou Jaroš CZ používá následující smluvní dokumentace, 

která tak vytváří legislativní rámec upravující vzájemné vztahy. Je samozřejmostí, že tyto 

smlouvy mají základ v platné legislativě ČR, především v obchodním zákoníku a občanském 

zákoníku.[2] 

Jedná se o tyto základní obchodní smlouvy: 

 Smlouva o všeobecných podmínkách spolupráce mezi Tolfinem a Jaroš CZ. 

 Rámcová smlouva – Smlouvy o dílo – uzavřené s Jaroš CZ. 

Osinek, a.s. 

 

TOLFIN, s.r.o. 

Dodavatelé JAROŠ CZ, s.r.o. Odběratelé 

Nákupní činnost Výrobní činnost Prodejní činnost 
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 Kupní smlouvy – uzavřené v rámci odběratelsko-dodavatelských vztahů.  

 Smlouva o poradenství. 

 Smlouva o revolvingovém úvěru – uzavřená s Komerční bankou, a.s. 

Další typy smluv: 

 Smlouvy o postoupení pohledávek. 

 Smlouvy o vzájemném započtení závazků. 

 Smlouvy o přistoupení k závazkům. 

 Smlouvy o prodeji majetku. 

 Nájemní smlouvy. 

Smlouva o všeobecných podmínkách spolupráce 

Účelem této smlouvy je stanovit podmínky a pravidla pro zajištění a splnění smluv o dílo 

pro konečného odběratele, jejichž nositelem je společnost Jaroš CZ v rámci tollingu 

uplatněného mezi společnostmi Jaroš CZ jako výrobce, zhotovitel a Tolfin, kdy společnost 

Tolfin zabezpečuje financování pracovního kapitálu společnosti Jaroš CZ, nutného  

pro splnění předmětných smluv o dílo. 

 Smlouva zachycuje následující body a ujednání: 

o Předmět smlouvy – spolupráce smluvních stran při realizaci zakázek. 

o Způsob stanovení ceny dodávek, fakturace a úhrada ceny dodávek. 

o Ochrana a příslib odškodnění. 

o Zajištění plnění závazků dle konkrétní smlouvy. 

o Ujednání o kontrole a součinnosti. 

Blíže k vybraným ujednáním: 

 Zakázky společnosti Jaroš CZ nesmí být kalkulované jako ztrátové a to jak v době svého 

začlenění do realizace, tak po celou dobu realizace až do jejího dovršení ve formě inkasa. 

V případě ztráty společnost Tolfin nebude povinna tuto ztrátu nést či hradit. 

 Cena za dílo dle smlouvy o dílo uzavřené mezi Jaroš CZ jako dodavatel a Tolfin  

jako odběratel se sjednává jako pevná na konkrétní částku. Jaroš CZ má právo s ohledem  

na potřebu zajištění financování pracovního kapitálu fakturovat zálohy až do výše 80 % 
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ceny díla v závislosti na potřebě finančních prostředků pro realizaci předmětu dodávky. 

Jaroš CZ se zavazuje tyto prostředky použít výhradně na úhradu materiálových a dalších 

nákladů souvisejících s realizací konkrétní smlouvy o dílo. 

 Jaroš CZ vůči společnosti Tolfin průběžně fakturuje ke konci každého měsíce dílčí plnění 

dokončené výroby a to až do výše odpovídající poskytnutým zálohám s tím, že takto 

vyfakturovaná a uhrazená rozpracovaná výroba přejde automaticky do vlastnictví 

společnosti Tolfin. 

 Pokud Jaroš CZ po poskytnutí zálohy nezahájí výrobu dle konkrétního harmonogramu 

výroby, je povinen o tom společnost Tolfin bez odkladu písemně informovat a podat 

vysvětlení. 

 Cena dle kupních smluv uzavíraných mezi společností Jaroš CZ jako odběratelem  

a Tolfin jako dodavatelem se sjednává jako pohyblivá a určení její konečné výše se řídí 

následně. V kupní smlouvě na zpětné dodání předmětu smlouvy o dílo strany dohodnou 

základní cenu, kterou má společnost Tolfin právo zvýšit o částku odpovídající sazbě 

úročení vázaných prostředků společnosti Tolfin. Výše úročení se počítá od doby, kdy 

byly konkrétní částky odepsány z bankovního účtu společnosti Tolfin. Společnost Tolfin  

je oprávněna základní cenu zvýšit dále o náklady spojené s případným zabezpečením 

bankovních záruk. 

Rámcová smlouva  

Předmětem rámcové smlouvy je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních 

stran, tedy Jaroš CZ a Tolfin, při jejich spolupráci spočívající v provádění díla, na kterém  

se smluvní strany dohodly. U tollingu kombinovaného s projektovým financováním, který byl 

v tomto případě použit, se tato rámcová smlouva naplňuje jednotlivými smlouvami o dílo,  

či zakázkami. 

 Tato rámcová smlouva vysloveně stanovuje vlastnictví ke vstupům dodaným  

ke zpracování a může řešit i další náležitosti vzájemných vztahů, např. zajišťování dopravy, 

pojištění, kompetence při reklamačních jednáních, způsob jednání při vzniku škody. 

Smlouva o dílo 

Smluvní strany smlouvy o dílo: 

Objednatelem je zde společnost  Tolfin a zhotovitelem společnost Jaroš CZ.  
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Prostřednictvím smluv o dílo uzavřených mezi Jaroš CZ jako výrobce, zhotovitel a Tolfin 

se stejným předmětem plnění jako ve smlouvách pro konečného odběratele se Tolfin 

zavazuje, že dojde z jeho strany, po splnění smluv o dílo společností Jaroš CZ k zpětnému 

prodeji dodaného díla společnosti Jaroš CZ. Tento zpětný prodej je realizován 

prostřednictvím kupních smluv, jejíž předmět je totožný se smlouvou o dílo. 

Předmětem smlouvy je provedení určitého díla. Dílem se rozumí zhotovení konečných 

produktů vyráběných ve společnosti Jaroš CZ, ze vstupních surovin hrazených společností 

Tolfin. Smlouvy o dílo se uzavírají měsíčně, zahrnují a upřesňují předmět smlouvy, dobu  

a místo plnění, vlastnické právo a nebezpečí škody, cenu za dílo a náležitosti změny a zrušení 

smlouvy. 

Smlouva o dílo je vymezena body, které řeší předmět smlouvy, cenu dodávky, platební a 

fakturační podmínky, termín a způsob plnění, přejímku zboží a závěrečná ujednání. 

Řešení případně vzniklých sporů je uskutečněno smírčí cestou, jinak v závazném 

rozhodčím řízení, dle pravidel Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky  

a Agrární komoře České republiky. 

Kupní smlouva 

Smluvní strany kupní smlouvy: 

Prodávající je zde společnost  Tolfin a kupující společnost Jaroš CZ.  

Účelem této Smlouvy je realizovat stanovené podmínky a pravidla pro zajištění a splnění 

Smluv o dílo pro konečného odběratele, jejichž nositelem je společnost Jaroš CZ v rámci 

tollingu, řešeném „Smlouvou o všeobecných podmínkách spolupráce mezi společností Tolfin 

a Jaroš CZ“ a uplatněném mezi společnostmi Jaroš CZ (výrobce, zhotovitel) a Tolfin, kde tato 

smlouva zabezpečuje zpětný prodej dodaného díla společnosti Jaroš CZ. Touto smlouvou  

se tedy prodávající společnost Tolfin zavazuje zpětně prodat kupujícímu společnosti Jaroš CZ 

dodané předmětné dílo této smlouvy a převést na kupujícího vlastnické právo k dílu  

a kupující se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.  

Kupní smlouva je vymezena body a články, které řeší předmět smlouvy, cenu dodávky, 

platební a fakturační podmínky, termín a způsob plnění, přejímku zboží, záruku za jakost 

dodávky a závěrečná ujednání. 
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5 RIZIKA SPOJENÁ S NEVHODNOU ČI NEDOSTATEČNĚ 

PŘIPRAVENOU APLIKACÍ TOLLINGOVÉ METODY 

 

Zavedení tollingového způsobu financování v případě zadlužené a neprosperující firmy 

má své přednosti, ale i úskalí a rizika, která bych chtěla v krátkosti pojmenovat. Zároveň  

je nutné připustit i existenci negativních vlivů, které mohou jeho fungování omezit. 

Rizika a nevýhody tollingového financování 

 Dle mého názoru nemá tento způsob financování téměř žádné nevýhody. Pokud 

hovoříme o nevýhodách tak pouze na straně příjemce tollingu, který se dostává  

do částečného nebo úplného područí poskytovatele tollingu.  

 Nehovořme tedy o nevýhodách, ale spíše o rizicích. Tato rizika nalezneme v tom,  

že i přes tzv. finanční „by pass“ se nepodaří příjemce tollingu udržet při životě  

a společnost se dostane do konkurzní situace. 

 Jako jedno z možných úskalí tohoto nestandardního systému financování je možno uvést 

riziko nedostatku finančních prostředků a to: 

o na úhradu úvěru k termínu jeho splatnosti, 

o na nákup vstupů a to v důsledku trvale nízkého inkasa způsobeného zejména: 

- nedostatečnou zakázkovou náplní, 

- tržním vývojem cen (dlouhodobá realizace cen pod úrovní nákladů), 

- nedostatečnou kvalitou výrobků, 

- nesolventností obchodních partnerů. 

 Riziko sankcí při nedodržení přísných smluvních podmínek sjednaných s bankami. 

 Dalším rizikem je, že vyrobená produkce, která je majetkem poskytovatele tollingu, 

zůstane nerealizovaná, tedy zůstane na skladě a jen obtížně bude realizovaná. 

 Posledním rizikem je lidský faktor, kdy se nepodaří uhlídat zdroje vložené  

do tollingového financování. 

Musíme si uvědomit, že v reálném podnikatelském prostředí, není možné i při využití 

zajišťujících instrumentů, vložené finanční prostředky zajistit se 100 % jistotou. Určité riziko 
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vždy vznikne a snahou společnosti realizující tollingové financování musí být toto riziko  

co nejvíce eliminovat. Toto zajištění rizika vyplývá především z nutnosti dodržování všech 

pravidel a zásad vzájemných vztahů a formou příslušných smluv vymezení precizního 

právního rámce mezi poskytovatelem a příjemcem tollingu. 

Oproti rizikům existuje celá řada výhod této metody. Výhody tollingového 

financování můžeme najít jak na straně příjemce tak i poskytovatele tollingu a je možno 

uvést následující:  

 Výhodou na straně příjemce tollingu je odvrácení hrozby konkurzu, protože společnost  

je schopna hradit své závazky vůči věřitelům jen tehdy, pokud bude fungovat a vyrábět. 

 Příjemce tollingu získá potřebné hotovostní prostředky formou hrazené zpracovatelské 

odměny na úhradu závazků vůči zaměstnancům. 

 Stabilizace společnosti. 

 Rychlost uplatnění tollingu, tzn. po analýze firmy je financování možné zahájit okamžitě, 

nákupem materiálu. Není žádný další schvalovací proces. Pokud jsou peníze k dispozici, 

mohu okamžitě začít realizovat zakázku. 

 Nakoupené komodity jsou stále majetkem poskytovatele, nikoliv příjemce tollingu,  

je to určitá forma zajištění.  V případě, že pokud bude na příjemce tollingu vyhlášen 

konkurz, tak majetek nepatří do konkurzní podstaty a je stále majetkem toho, kdo si ho 

pořídil, tzn. poskytovatele tollingu. 

 Tolling je ziskový, což je v podstatě podmínka jeho implementace. 

 Umožňuje mít detailní informace o příjemci tollingu, o jeho dodavatelské i odběratelské 

struktuře. 

 Umožňuje ovládat příjemce tollingu, nebo podílet se na řízení či zásadních rozhodnutích. 

Na základě detailních znalostí o firmě je možno si vynutit účast v orgánech společnosti, 

v podstatě se stává společnost závislá na poskytovateli tollingu. 

 Je jedním z nástrojů řešení krizové situace firem. 
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6 ZHODNOCENÍ TOLLINGU JAKO EFEKTIVNÍHO 

NÁSTROJE K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH SITUACÍ 

 

Pokud bych chtěla zhodnotit závěrem efektivitu tollingového financování z pohledu 

poskytovatele tollingu, je možno říct, že při zajišťování pracovního kapitálu metodou tollingu 

si musíme uvědomit, že při uplatňování této metody nevzniká pouze efekt získané 

zpracovatelské odměny a rovněž bezpečnější návratnosti vložených zdrojů než při běžném 

úvěrování, ale uplatněním tollingu vznikají i další efekty, které můžeme charakterizovat takto:  

1.  Společnost, která financuje pracovní kapitál formou tollingu u společnosti, která má své 

dodavatele či odběratele, získává možnost uplatnění vlivu i ve vztazích k těmto 

dodavatelům či odběratelům, a proto je možné rozšířit vliv postupně na další společnosti. 

2.  Vzniká efekt realizovat možnosti: 

 v dodávce vstupního materiálu či surovin,  

 v možnosti zajištění kooperačních vztahů,  

 v možnosti nastavení rabatů při nákupu materiálu či služeb obecně. 

Zvyšuje se tak efekt u společnosti, která tolling poskytuje a otvírá se pro poskytovatele 

zdrojů vyšší míra zajištěnosti poskytnutých zdrojů a rovněž větší efektivita zhodnocení 

poskytnutých prostředků. Poskytovatel tollingu získává zvýšení vlivu na společnost, která 

tolling potřebuje. Vzniká tak možnost spolu s kombinací výše uvedených možností dosáhnout 

téměř úplný přehled o firmě a její ovládnutí bez toho, že by musela společnost vynaložit úsilí, 

resp. prostředky ve formě podílu v této společnosti nebo vlastnit akcie této společnosti.  

Při realizaci tollingu společnost, která vystupuje v roli poskytovatele, získává množství 

informací ať už o společnosti, která tolling potřebuje nebo o jejích dodavatelích,  

resp. odběratelích. Pro podnikání a pro přehled o určitém segmentu trhu jsou tyto detailní 

informace, které nejsou jinak dostupné, velmi cenné, neboť charakter těchto informací 

můžeme využít pro budoucí oblast podnikání. 

Aplikace tollingového financování pracovního kapitálu představuje zásadní změnu  

jak pro vnější okolí podniku, tak i uvnitř financovaného podniku. Je nezbytné správné 

načasování a pečlivá příprava celého postupu aplikace tollingu, tak aby byl celý projekt 

úspěšně aplikován. Rovněž je velmi důležité vypracování smluvní dokumentace, protože 

vzájemný smluvní vztah musí být perfektně ošetřen, zejména po právní a legislativní stránce.    
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7  DOPORUČENÍ PRO SPOLEČNOST JAROŠ CZ 

 

Základním předpokladem pro zlepšení ukazatelů rentability je zvýšení zisku podniku. 

Cestou k úspěchu a ke zvýšení zisku podniku je vyhledání a realizace nových zakázek.  

Pro Jaroš CZ by bylo jistě přínosem zlepšení činnosti obchodního oddělení a získání 

obchodního managera, který by aktivně vyhledával kontakty a příležitosti na trhu, angažoval 

se s interesem na prezentaci společnosti a uzavíral smlouvy s potenciálními klienty. Získávání 

zakázek je převážně v rukou jednatelky firmy, která těží ze svých dlouholetých kontaktů  

a zkušeností s vedoucími pracovníky stavebních firem. Doporučovala bych výběr vhodného 

pracovníka, který by se měl účastnit spolu s jednatelkou firmy všech jednání a schůzek  

a vytvářel by si tak velice důležité kontakty na osoby, ke kterým by jinak nenašel cestu. 

V případě indispozice by pak plně mohl zastoupit v těchto záležitostech jednatelku firmy.  

Ve společnosti je rovněž nutné zamezení a prevence proti vznikajícím opožděným  

či nedobytným pohledávkám a to formou důkladného prověření potenciálních zákazníků. Je 

nezbytné, aby si společnost opatřila dostatek informací a měla jistotu, že se jedná  

o solventního obchodního partnera. Musí být přesně formulovány a důkladně projednány 

všechny podmínky a body smlouvy o poskytování prací a služeb. Správně sepsaná smlouva je 

důležitým předpokladem, aby nedošlo k pozdějším nesrovnalostem případně sporům. 

Společnosti Jaroš CZ doporučuji, aby se snažila sledovat aktuální nařízení a zákony  

o stavebních zakázkách a získala tak rovněž lepší orientaci ve vývoji ekonomiky, potažmo  

v makroekonomických ukazatelích, např. HDP, míra inflace, růst nezaměstnanosti, minimální 

mzda apod. Informace a přehled o přicházejících změnách je pro firmy v současné době 

v podstatě nutností. Díky dostatečné informovanosti získá společnost potřebný přehled  

pro plánování firmy a lepší připravenost na měnící se podnikatelské prostředí a budoucnost. 

Společnost Jaroš CZ se prezentuje svými webovými stránkami, kde krátce představuje 

poskytované služby a práce, včetně kontaktů s možností vyplnění poptávkového formuláře. 

V galerii referenčních staveb je možno shlédnout fotodokumentaci realizovaných projektů.  

Co se týká další reklamy, propagace a prezentace firmy měla by se snažit o větší zviditelnění 

alespoň v rámci Moravskoslezského kraje.  Firma nevyužívá mediální prostředky, proto bych 

navrhla uveřejnění upoutávek do médií, novin, billboardů a podobně pro zvýšení povědomí  

o firmě a získání nových potenciálních zákazníků z řad i menších zakázek, které by vykrývaly 

nedostatečnou zakázkovou náplň v  meziobdobí realizace velkých projektů.  
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Dalším možným doporučením je nalezení vhodného strategického partnera, který  

by byl schopen realizaci oboru podnikání společnosti Jaroš zařadit do svého portfolia  

a vytvořit tak protiváhu diktátu generálních dodavatelů ve vztahu ke svým subdodavatelům. 

Samozřejmě i zde existuje možnost, že by i samotný generální dodavatel disponoval oborem 

podnikání jako firma Jaroš a nemusel by tuto činnost realizovat subdodavatelským způsobem. 

Je ovšem nutné si uvědomit, že způsob jednání strategického partnera není otázkou reakce  

na špatnou finanční situaci, ale je to otázka strategická, která předpokládá vyjasnění 

podmínek spolupráce v dlouhodobém horizontu a nemůžeme toto tedy považovat za způsob 

řešení, či reakci na právě vzniklou situaci. 

Několik poznatků závěrem k revitalizaci společnosti Jaroš CZ  

Předpokladem úspěšného zvládnutí finanční krize společnosti je včasná identifikace 

problémů, což může podstatným způsobem snížit náklady revitalizace. Jedním  

z nejobtížnějších úkolů je přesvědčit zúčastněné o reálném stavu společnosti a nutnosti přijetí 

radikálního řešení. Management musí reagovat a neodkládat řešení problémů, protože to 

umožní prozíravějším věřitelům činit kroky, které mohou být pro společnost likvidní. 

Metodu tollingu lze použít za určitých podmínek, pokud má společnost dostatečnou 

zakázkovou náplň, prodejné a neztrátové výrobky, zaběhnuté technologie a platebně schopné 

zákazníky. Tento systém je možno považovat za způsob, jak můžeme zabránit prohlubování 

krize likvidity, dokonce za možný způsob východiska z této krize. Je-li krize likvidity značně 

hluboká, musí být společně s tollingem implementovány další nástroje finanční revitalizace, 

které směřují k úhradě dluhů společnosti a jsou odvislé od objemu zadlužení společnosti.  

Můžeme říci, že pozitivní vliv správně uplatněného tollingu na fungování firmy má 

dlouhodobý charakter, ale není zřetelný hned.  Zavedením důsledné kontroly poskytovatele 

tollingu nad hospodařením financovaného subjektu, omezením pravomocí managementu 

podniku, racionalizací spotřeby živé i zhmotnělé práce, můžeme vyvolat averzi mezi 

pracovníky financované firmy. Avšak korektním dodržováním uzavřených dohod zpravidla 

pomůžeme překonat prvotní nedůvěru. Metoda tollingu byla v případě společnosti Jaroš CZ 

efektivní a dle mého názoru je možno ji využít i u dalších podnikatelských subjektů, 

vyznačujících se finančními potížemi. Myslím si, že metoda najde použití i v situacích např.  

u začínajících podnikatelů, kteří nemají dostatečné zdroje pro financování své činnosti, 

bankovní financování je pro ně z různých příčin nepřístupné a nemožné avšak mají prodejný, 

konkurenceschopný výrobek, pro který mají zajištěný odbyt. 
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8  ZÁVĚR   

 

V diplomové práci jsem měla za cíl popsat řešení finančních potíží, resp. krize 

podnikatelských subjektů a to především z řad malých a středních podniků formou 

tollingového financování. Lze potvrdit i na základě vlastních pracovních zkušeností,  

že při dodržení určitých postupů a zásad lze za pomoci této metody finanční krizi překonat, 

nastartovat a znovu udržet činnost firmy. 

V současném podnikání jsou finanční potíže a krize podniku velmi frekventovaným 

jevem. Postihuje bez rozdílu většinu podniků. Velmi citlivá na projevy krize je především 

oblast malých a středních podniků a končí tak řada dříve úspěšných podniků, které odchází  

z podnikatelské scény. Je proto nutno hledat nové možnosti jak tyto malé a střední podniky 

finančně podpořit a umožnit jim překonání nejtěžší finanční situace. 

Jednou z možností je forma poměrně málo známého nestandardního nástroje financování 

„tollingu“. Tento způsob financování jsem se snažila popsat na praktickém příkladu stavební 

firmy, která se dostala do finančních potíží se zajišťováním pracovního kapitálu. Snažila jsem 

se analyzovat model tollingového financování vybrané společnosti a zároveň nastínit rizika 

spojená s nevhodnou či nedostatečně připravenou aplikací této metody. 

Metoda tollingu byla využita pro účely financování stavební výroby ve společnosti Jaroš 

CZ prostřednictvím společnosti Tolfin a je možno se domnívat, že pokud by nebyla na tuto 

společnost tato metoda aplikována, v současné době by s největší pravděpodobností již 

společnost nefungovala. 

Nutno dodat, že segment stavebnictví klesá nepřetržitě od roku 2008, kdy dosáhl výkon 

stavebních prací svého vrcholu a všeobecně se potýká s problémy, které by měly být dle mého 

názoru řešeny rovněž zásahem státu. Stát by si měl uvědomit důležitost stavebnictví i svoji 

pozici v tomto odvětví. Přístup ze strany státu by měl být řešen koncepčně zejména v oblasti 

veřejných investic. Tímto by zároveň byl řešen problém s nezaměstnaností, protože v tomto 

segmentu by našlo uplatnění velké množství uchazečů o zaměstnání, zatím je tendence 

opačná, protože se snižující se stavební činností zároveň klesá počet pracovníků v tomto 

oboru.  

Co se týká institutu zádržného, myslím si, že především toto je oblast, kterou by se měla 

zabývat  legislativa  ČR,  protože   může významně ovlivnit  především  ve  sféře stavebnictví  
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podnikatelské prostředí a současně udržet v chodu společnosti, které na základě takto 

omezovaného toku hotovosti jsou nuceny ukončovat svoji činnost. Tato praxe, tedy systém 

zádržného, se uplatňuje především v oboru stavebnictví, ale můžeme se domnívat,  

že tento fenomén se přenese i do ostatních průmyslových oblastí. Prakticky se jedná o diktát 

velkých firem, které využívají slabosti zejména malých a středních podniků a nemožnosti 

získat bankovní garance, které by tyto prostředky vyvázaly a příslušná dodavatelská 

společnost by je mohla okamžitě realizovat v potřebách pracovního kapitálu. 

Omezená dostupnost k finančním prostředkům spolu s diktátem velkých společností pak 

vytváří situaci, kdy firma postupně začne omezovat úhrady svých závazků vůči státu, 

sociálnímu a zdravotnímu pojištění, platby DPH, platby daně, či zálohy daně z příjmu  

a v dalším kroku i vůči zaměstnancům. To pak ve svém důsledku ovlivní příjmy státního 

rozpočtu a v konečném důsledku i otázku zaměstnanosti, pokud takovéto firmy budou nuceny 

ukončit svou činnost. Myslím si proto, že financování pracovního kapitálu firem typu malé  

a střední podniky je vysoce aktuální a měla by být této problematice věnována maximální 

pozornost. 

Samotná metoda tollingu se projevila jako velmi účinná, neboť umožnila společnosti 

Jaroš CZ, který stál na pokraji krachu, a kterému se z důvodu velké zadluženosti nedostávaly 

finanční prostředky, znovu obnovit činnost. Jsem toho názoru, že tato firma zatím nemá zcela 

vyhráno, protože se sice podařilo za pomoci tollingového financování a dalších opatření 

uvnitř podniku z velké části eliminovat vnitřní problémy společnosti avšak jak už jsem 

uvedla, působí na firmu vlivy vnější, které nelze výrazně ovlivnit a malé a střední podniky 

typu Jaroš CZ jsou velmi náchylné těmto vlivům.   

Mohu konstatovat, že dle vlastních zkušeností firma Tolfin registruje celou řadu 

požadavků na aplikaci tollingového financování a to především z řad malých a středních 

podniků, které se potýkají s akutními problémy v oblasti kapitálového zajištění. Myslím si 

proto, že tato metoda by byla vhodná k zapracování a rozšíření jako oficiální podpora státu  

v rámci podpory podnikání malých a středních podniků. Zamezilo by se tak růstu podniků, 

které se nachází v insolvenčním řízení a tím zároveň zvyšují procento nezaměstnanosti. 

Domnívám se, že náměty a doporučení, uvedené v mé diplomové práci mohou přispět 

ke zlepšení postavení společnosti Jaroš CZ v konkurenci stavebních firem zabývajících se 

podobnou činností. Cíl formulovaný v zadání mé práce, tedy popsat metodu tollingu  

na praktickém příkladu, byl dle mého názoru splněn.  
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tolling  –  odvozeno z angličtiny a to od slova „Toll“, s významy poplatek, platit, vybírat. Jde 

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

vyrobit z vlastní suroviny hotový výrobek 

know-how – duševní vlastnictví 
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Working Capital – pracovní kapitál 
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Noncash Working Capital – nefinanční pracovní kapitál 
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