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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá řízením úvěrového rizika obchodních společností, 

vznikajícího při poskytování obchodního úvěru. Výchozí otázkou přitom je, zda řízení 

úvěrového rizika pozitivně ovlivňuje finanční zdraví společností a zda pojištění 

pohledávek je účinným nástrojem k řízení tohoto rizika. 

Problém je nejprve diskutován v kontextu probíhající ekonomické krize a jejího 

vlivu na podnikatelské prostředí, zejména pak na platební morálku a platební neschopnost. 

Dále jsou charakterizovány typy úvěrového rizika, nastíněny metody jeho řízení a 

porovnány vybrané zajišťovací nástroje z hlediska jejich využití v rámci risk 

managementu. Zvláštní pozornost je přitom věnována pojištění pohledávek. V poslední 

části je zhodnocena účinnost úvěrového pojištění a jeho využití v reálném podnikatelském 

prostředí - jednak přiblížením vybraných modelů a za druhé prostřednictvím případové 

studie. Ta sleduje skutečný pojistný případ a kvantifikuje úsporu, které společnost dosáhla 

díky zajištění proti riziku za pomoci úvěrového pojištění. 

Klíčová slova: ekonomická krize, platební morálka, platební neschopnost, řízení rizik, úvěrové pojištění 

Abstract 

Diploma thesis covers the field of risk management that companies need to deal 

with when trading on open account. Basis for this research is the question, whether credit 

risk management positively influences health of a company and whether credit insurance is 

effective tool when protecting against credit risk. 

The subject is firstly discussed in the context of current economic crisis and its 

impact on entrepreneurial environment, companies’ payment behaviour and the volume of 

insolvencies. Further there are characterized types of credit risk, outlined risk management 

methods and compared selected instruments used for credit risk protection. Attention is 

devoted particularly to trade credit insurance. Finally effectiveness and actual usefulness of 

credit insurance is evaluated on selected models and a case study. Presented case study 

demonstrates a real life insurance contract and quantifies the cost saving resulting from 

risk protection through trade credit insurance. 

Keywords: economic crisis, payment behaviour, insolvency, risk management, trade credit insurance 
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 1. Úvod 
Obchodní transakce s odloženou splatností se staly nedílnou součástí 

podnikatelského prostředí a představují jeden z typických rysů obchodování na úrovni 

business-to-business, tj. při realizaci transakcí mezi dvěma obchodními subjekty. 

V některých odvětvích je prodej zboží a služeb na otevřený účet nutnou podmínkou pro 

udržení profitability a konkurenceschopnosti. V souvislosti s tím jsou však společnosti 

kromě ostatních rizik spojených s tuzemským i mezinárodním obchodováním ve vyšší 

míře vystaveny úvěrovému riziku - situaci, kdy dojde k neuhrazení dlužné částky ze strany 

obchodního partnera. Selhání odběratele může významně ohrozit pohotovou likviditu 

společnosti, neboť pohledávky z obchodního styku obvykle tvoří značnou část oběžných 

aktiv. Proto vyvstává otázka, do jaké míry je zavedení a efektivní využívání systému řízení 

úvěrového rizika pro obchodní společnosti klíčové. První hypotézu k ověření lze tedy 

formulovat jako: Řízení úvěrového rizika pozitivně ovlivňuje finanční zdraví společnosti. 

Pokud se společnost rozhodne proti úvěrovému riziku chránit, má na výběr 

z několika alternativ. Použít může řadu zajišťovacích nástrojů nebo se spolehnout na 

vlastní interní postupy, například s využitím kreditních a ratingových informací. Pro 

detailní analýzu jsem z dostupných instrumentů zvolila pojištění pohledávek z obchodního 

styku. Zejména v západoevropských zemích se jedná o hojně využívaný způsob snižování 

úvěrového rizika, který postupně nabývá na významu také u nás. Úvěrové pojištění 

poskytuje společnostem krytí nesplacených pohledávek a kromě ochrany vůči ztrátám 

plynoucím z  platební neschopnosti nebo nevůle obchodního partnera zlepšuje přístup 

k bankovnímu financování a stabilizuje vztahy s dodavateli. Z těchto tvrzení vyplývá druhá 

hypotéza, jejíž platnost bude v rámci práce ověřena: Pojištění pohledávek je účinným 

nástrojem k řízení úvěrového rizika. 

Prosperita podnikatelských subjektů i samotná míra rizikovosti obchodních 

transakcí úzce souvisí se stavem nejen domácího, ale též globálního hospodářství. 

V kontextu České republiky, tj. ekonomiky silně závislé na zahraničním obchodě a 

zejména exportu, platí toto tvrzení dvojnásob. Proto se domnívám, že diskuzi o strategiích 

řízení úvěrového rizika obchodních společností je nutné zasadit do širších ekonomických 

souvislostí. Ty zahrnují jednak okolnosti vzniku, mechanizmus rozšíření a rozsah dopadů 

finanční krize na hospodářskou aktivitu jednotlivých zemí obecně, především však 
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specifické vlivy působící na podnikatelskou sféru a odvětví úvěrového pojištění. Další 

hypotéza tudíž zní: Současná ekonomická krize se podílí na zhoršené platební morálce 

firem, zvyšuje míru insolvence a ve svém důsledku negativně působí na kvalitu 

dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

Kompozice textu je následující. Druhá kapitola stručně popisuje příčiny cenových 

turbulencí na americkém hypotečním trhu, důvody rozšíření nejistoty do dalších oblastí 

finančního systému i reálné ekonomiky USA a následně díky globálně fungujícímu 

hospodářství do většiny vyspělých zemí světa. Dále analyzuje vliv krize na podnikatelské 

prostředí, včetně vývoje platebních zvyklostí a míry insolvence v jednotlivých 

geografických oblastech za poslední dva roky. Zmíněn je rovněž radikální obrat 

v obchodní politice úvěrových pojišťoven, vyplývající z  nárůstu rizika zejména 

v mezinárodním obchodě a znamenající pro společnosti vedle zpřísněných úvěrových 

podmínek bank další potenciální problémy s krátkodobou likviditou. 

Třetí kapitola se věnuje typům rizik vznikajícím při obchodování na otevřený účet, 

tedy rizikům komerčním a teritoriálním. V souvislosti s tím je představen koncept risk 

managementu a uvedeny nejčastěji používané metody řízení rizika. V detailu jsou dále 

popsány jednotlivé zajišťovací nástroje včetně jejich porovnání z hlediska nákladovosti, 

administrativní náročnosti, míry zajištění, potřebné spolupráce s odběratelem i 

souvisejících služeb a externího financování. Na tuto problematiku navazuje kapitola 

čtvrtá, která podrobně analyzuje pojištění pohledávek z obchodního styku. Vedle 

historického vývoje světového i českého trhu úvěrového pojištění identifikuje současné 

trendy a pokouší se nastínit možný budoucí vývoj v této oblasti. Následně jsou vypíchnuty 

nejdůležitější aspekty pojištění úvěrových rizik se státní podporou i komerčního pojištění. 

V poslední části je zhodnocena účinnost úvěrového pojištění a jeho využití v  

podnikatelském prostředí. Nejprve prostřednictvím případové studie, která sleduje průběh 

reálného pojistného případu a kvantifikuje úsporu, dosaženou díky tomuto typu ochrany 

před úvěrovým rizikem. Dále pak simulací rozhodování o co nejefektivnějším zajištění 

proti riziku za použití pojištění, externího a interního financování. V neposlední řadě 

s pomocí konceptu míry ztráty při selhání, jakožto parametru pro výpočet kapitálové 

přiměřenosti úvěrových pojišťoven v kontextu Basel II, a jeho aplikace pro kalkulaci výše 

rezerv obchodních společností, potřebných pro krytí ztrát ze selhání svých odběratelů. 
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2. Podnikatelské prostředí v době 
ekonomické krize 

Původ současné ekonomické krize lze vysledovat na trhu bydlení a podřadných 

hypoték v USA, z něhož se však postupně přenesla na americký finanční systém, poté 

negativně ovlivnila stabilitu finančních systémů v ostatních státech a nakonec zasáhla 

většinu odvětví ekonomiky jednotlivých zemí po celém světě. Stálo za tím několik faktorů. 

Příkladem mohou být komplexní produktové struktury a agresivní investiční strategie na 

kapitálových trzích, globální propojení ekonomik, nutné zpomalení několikaleté 

celosvětové konjunktury a v neposlední řadě působení transmisního mechanizmu mezi 

peněžní a reálnou ekonomikou. 

Je tudíž zřejmé, že s dopady nynější krize se musí vyrovnávat i podnikatelský 

sektor. V dalším textu se budu proto zajímat o to, do jaké míry jsou obchodní společnosti 

postiženy, jaký vliv mají panující ekonomické podmínky na finanční zdraví firem, jejich 

schopnost plnit své závazky a z toho plynoucí kvalitu dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

2.1 Současná krize - její determinanty, vývoj a dopady 

2.1.1 Americká hypoteční krize 

Příčiny vzniku hypoteční krize v USA je nutné chápat v širších souvislostech. 

Ačkoli se o propuknutí krize hovoří od léta roku 2007, již několik let předtím docházelo 

k určitým jevům, především v souvislosti s cenami nemovitostí, které její vyvrcholení 

významně ovlivnily. K nerovnováze na trhu nemovitostí se dále přidalo neadekvátní 

hodnocení rizika ze strany bank, destabilizující se také ukázal být přebytek kapitálu. 

Cenová bublina na trhu nemovitostí 

Neobvykle dlouhé období kontinuálního růstu cen nemovitostí (cca od roku 1997) 

nezaznamenaly pouze Spojené státy, ale také mnoho evropských zemí (Británie, 

Španělsko, Francie a další), Austrálie nebo Čína. Zatímco míra růstu cen nemovitostí 

nebyla v USA zdaleka nejvyšší, na rozdíl od většiny ostatních států nárůst vytrval až do 

poloviny roku 2006. To dokládá následující graf, ukazující vývoj ceny nemovitostí v USA 

v období let 1987 až 2009. Jsou zde zobrazeny dva kompozitní indexy ze skupiny tzv. 
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Case-Shillerových indexů, publikovaných společností Standard & Poor’s. Udávají ceny 

rezidenčních nemovitostí ve dvaceti amerických metropolitních oblastech. 

Graf č. 2.1 Vývoj cen nemovitostí v USA 1987 - 2009 
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Zdroj: [Standard & Poor’s (2009)] 

Podle časopisu The Economist [The Economist (2005)] vzrostla hodnota obytných 

nemovitostí ve vyspělých ekonomikách za období let 2000 až 2005 o více než 30 bilionů 

dolarů, což je nárůst ekvivalentní 100 % souhrnného hrubého domácího produktu 

uvažovaných zemí. Stejný zdroj na druhou stranu uvádí, že tržní zvýšení cen nemovitostí 

nebylo v plné míře podloženo nárůstem jejich reálné hodnoty, a proto jsou značně 

nadhodnocené. Z pohledu The Economist jde o největší cenovou bublinu1 v historii, což 

dále dokládá vysoké procento nákupů nemovitostí ne za účelem obývaní, ale z investičních 

a spekulativních důvodů. A to i přes ztráty z pronájmu, jen díky víře ve stálý růst cen 

těchto nemovitostí. Je však zřejmé, že inflace cen nemovitostí nemohla trvat věčně. 

                                                

1 Pojem cenová bublina označuje významné a dlouhodobější vychýlení tržní ceny aktiva od jeho reálné ceny, 
dané jako současná hodnota všech budoucích peněžních toků plynoucích z uvažovaného aktiva. 

V souladu s tím by cena nemovitosti měla reflektovat budoucí cash flow z jejího vlastnictví, a to buď 
v podobě příjmu z pronájmu plynoucího investorovi nebo jako úspora na nájemném v případě rezidenta. 
Nicméně ve většině zemí tato ekvivalence nebyla dodržena a ceny nemovitostí vzrostly vysoko nad svou 
reálnou návratnost. Otázkou bylo, zda se návrat k odpovídajícímu poměru uskuteční poklesem cen 
nemovitostí nebo růstem hladiny nájemného. Nyní je již zřejmé, že došlo k první možnosti, tj. ke splasknutí 
cenové bubliny. [The Economist (2005)] 
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Specifika amerického hypotečního trhu 

Více než na jakémkoli jiném národním hypotečním trhu se v USA v poslední 

dekádě vyvinula komplikovaná struktura hypotečních i s hypotékami pouze souvisejících 

obchodů a jejich účastníků. Jedním z nejvýraznějších rysů se postupně stalo poskytování 

tzv. podřadných hypoték (subprime mortgages) - úvěrů udělovaných zájemcům s 

nedostatečným kreditním skóre pro získání běžných úvěrů (prime loans2) a tudíž zvýšeným 

úvěrovým rizikem. Dle Kirka [Kirk (2007), str. 4] vzrostl během let 1995 až 2005 podíl 

podřadných hypoték na americkém hypotečním trhu z 5 % na 20 %. 

Typickým rysem subprime hypoték byl vysoký poměr hodnoty úvěru vzhledem 

k ceně zástavy. Za normálních podmínek by podíl poskytnutého úvěru neměl převýšit cca 

80 % hodnoty zastavené nemovitosti (takový případ se nazývá „overcollateralization”), tj. 

dlužník by měl být motivován ke splácení dluhu včetně jeho příslušenství dostatečnou 

kapitálovou účastí. V případě podřadných hypoték toto pravidlo však nebylo dodrženo, 

když výjimkou nebyly ani úvěry na více než 100 % hodnoty nemovitosti, indikující 

nulovou akontaci. 

Rizikové hypoteční úvěry se svou strukturou mnohdy odlišovaly od klasických 

typů hypoték,3 případně byly jejich kombinací.4 Schválení podřadných hypotečních úvěrů 

také často nepředcházelo dostatečné prověření schopnosti dlužníků splácet své závazky - 

úvěry mohly být poskytnuty pouze oproti jejich vlastnímu vyjádření ohledně výše příjmů. 

Ačkoliv takovýto typ financování měl napomoci získat vlastní bydlení i těm vrstvám 

obyvatel, které by si ho za standardních podmínek (tj. s vlastní počáteční investicí) 

nemohly dovolit, přinesl s sebou zvýšené úvěrové riziko. Financující instituce však místo 

striktního a standardizovaného schvalovacího procesu přistupovaly k posuzování rizika 
                                                

2 Mosio [Mosio (2008), str. 3] uvádí, že téměř 25 % obyvatel USA nedosahuje kreditního hodnocení pro 
získání prime úvěru. To platí nejen pro hypoteční úvěry, ale stejně tak pro kreditní karty nebo spotřebitelské 
úvěry, které v USA bývají také poměrně často zajištěné nemovitostí, což z nich druhotně činí další typ 
podřadných hypoték. 
3 Jak uvádí Kirk [Kirk (2007), str. 2], mezi běžně poskytované hypotéky patří v USA úvěry s fixní (fixed-rate 
mortgage) nebo variabilní (adjustable-rate mortgage) úrokovou sazbou - ta se ve stanovených intervalech 
obnovuje na základě zvoleného úrokového indexu, navýšeného o fixní přirážku. 
4 Například tzv. 2/28 hypotéky, které v prvních dvou letech nesly nízkou fixní úrokovou sazbu, zatímco po 
zbývajících 28 let trvání kontraktu se úrok pravidelně měnil v souladu s vývojem tržní míry. Výjimkou 
nebyly ani „interest only“ úvěry, vyžadující po určitý časový úsek splácení pouze úroků, a „negatively 
amortising mortgages“, u kterých stačilo splácet méně než činil odpovídající úrok, přičemž rozdíl se vždy 
načítal k hodnotě jistiny úvěru. [Kirk (2007), str. 3] 
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relativně laxně, což následně vedlo k nárůstu morálního hazardu na tomto trhu. 

[Felsenheimer, Gisdakis (2008), str. 73-76] 

Značné rozšíření trhu rizikových hypoték bylo spojeno zejména se zvýšenou 

poptávkou investorů po seskupování („pooling“) a sekuritizaci hypotečních úvěrů v cenné 

papíry zajištěné hypotékami („mortgage-backed securities“ - MBS, které jsou dále 

zabaleny do „collateralized debt obligations“ - CDO). To věřitelům zpětně poskytovalo 

dodatečný kapitál pro upisování dalších podřadných hypoték. Motivací pro provádění 

sekuritizace byl zajisté fakt, že spolu s nárokem na úrokové platby včetně výplaty jistiny 

z podkladových subprime hypoték přenášeli původní věřitelé riziko selhání dlužníků ze 

svých rozvah na vnější investory. Vhodnou kombinací podkladových cenných papírů mohl 

navíc výsledný balík získat investiční rating, i když obsahoval některé MBS ohodnocené 

nižším než investičním stupněm. Možnost investovat podle svého rizikového profilu 

obratem pro nákup strukturovaných instrumentů motivovala investory.5 

Splasknutí cenové bubliny a úpadek na hypotečním trhu 

V druhé polovině roku 2006 došlo v důsledku postupného zvyšování úrokových 

sazeb americkou centrální bankou a znatelného poklesu cen nemovitostí k první vlně 

selhání vlastníků subprime hypoték. Přispěl k tomu také fakt, že u velkého procenta 

hybridních typů hypoték vypršela úvodní perioda nízké fixní úrokové sazby, což 

znamenalo významné navýšení splátek v souladu s pohybem tržního úroku. Poskytovatelé 

hypotečních úvěrů začali hlásit ztráty (dokládají to miliardové odpisy bank i jiných 

finančních institucí napojených na realitní sektor), protože nebyli schopni z prodeje 

zastavených nemovitostí pokrýt celou výši nesplacené části dluhu, a tlačili obratem ceny 

nemovitostí ještě více dolů. 

Následkem toho začali investoři vnímat nedostatek likvidity pro vyplácení svých 

pohledávek z kolateralizovaných instrumentů typu MBS a CDO, zajištěných právě 

podřadnými hypotékami. Snížení ratingu těchto investic ještě posílilo jejich ztráty a situace 

                                                

5 Tímto způsobem se riziko hypotečního subprime trhu rozšířilo do celého finančním sektoru - důvěryhodné 
ratingové agentury potvrdily nízkou rizikovost strukturovaných investic, investoři samotní tedy již 
nezkoumali skutečná rizika plynoucí z podkladových aktiv. Zde je tedy i patrný důvod, proč původně 
sektorální krize hypotečního trhu nakonec ovlivnila finanční trh jako celek a díky efektům přelévání (tzv. 
spillover effects) zapůsobila na reálnou ekonomiku. 
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se negativně promítla do všeobecného nedostatku likvidity na již tak nejistotou 

postižených kapitálových trzích. 

Krize se však nezastavila ve finančním sektoru. Neschopnost dlužníků dostát svým 

závazkům z přijatých hypotečních úvěrů vedla financující instituce k výraznému snížení 

ochoty dále půjčovat, což pro podnikový segment znamenalo významná finanční omezení 

a překážku jeho dalšímu rozvoji. A jestliže trh s bydlením a nemovitostmi představoval pro 

Spojené státy jeden z klíčových zdrojů hrubého domácího produktu a pracovních míst, lze 

předpokládat, že setrvačnost negativních dopadů hypoteční krize bude ještě na nějaký čas 

příčinou útlumu hospodářského růstu. 

2.1.2 Mezinárodní dopady krize 

Kashmarek [Kashmarek (2008, 2009)] ve svém článku potvrzuje, že původní 

americká hypoteční krize přerostla v celosvětovou ekonomickou krizi a negativně působí i 

na evropské země. V roce 2008 došlo v rámci Eurozóny k poklesu hospodářského růstu 

poprvé od zavedení Eura v roce 1999, a to především díly snížení exportu, firemních 

investic i spotřeby domácností. Klesající výdaje i striktnější úvěrové podmínky zapříčinily 

vzrůst míry nezaměstnanosti (s koncem roku se blížila osmi procentům), která se ještě na 

počátku roku 2008 pohybovala na svém dlouhodobém minimu. Evropská centrální banka 

byla v červenci 2008 donucena ke zvýšení úrokových sazeb, jelikož inflace dosáhla až na 

hranici čtyř procent. K jejímu následnému snížení až pod cílenou hodnotu dvou procent 

přispěl zvrat v cenách ropy a jejich výrazný pokles, což dovolilo centrální bance úroky 

opět postupně snižovat. S velmi nízkou důvěrou spotřebitelů i firem, vysokými 

spotřebitelskými cenami i zhoršenou úvěruschopností6 souvisí také hluboký pokles výrobní 

i obchodní aktivity, včetně poskytování služeb. Nejistota v bankovním sektoru přispívá 

k oslabování eura, což by sice mohlo povzbudit export, nicméně v globálně stagnujícím 

prostředí nebudou mít výhody plynoucí ze slabého kurzu zřejmě nijak významné dopady. 
                                                

6 Působením krize na mezinárodních finančních trzích se mění i hospodářské prostředí jako celek a 
v ekonomice vzrůstá nejistota. Banky čelí většímu riziku nesplnění závazků ze strany svých klientů, a proto 
jsou nuceny zvyšovat úrokové sazby. Úvěry se tak stávají těžko dostupné jak pro domácnosti, tak pro firmy. 
V příloze č. 2.1 je k nahlédnutí aktuální stav poskytování a splácení podnikových úvěrů v České republice. 

Společnosti proto budou muset hledat alternativní zdroje financování, mezi něž patří například obchodní 
úvěr. Podle společnosti Euler Hermes je tak velmi pravděpodobné, že se začnou více zajímat o služby 
úvěrových pojišťoven nebo faktoringových společností. Na obdobné téma se vyjadřuje i Bernská unie, viz. 
podkapitola 2.4. 
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Míru celosvětového dopadu potvrdil i průzkum společnosti Atradius [Atradius 

(2008b), str. 11] mezi více než 2500 podniky ve 13 zemích, podle kterého bylo 

ekonomickou krizí v roce 2008 negativně ovlivněno v průměru přes 35 % dotázaných 

subjektů. Nejvíce se cítily zasaženy společnosti v USA a Mexiku, z evropských zemí to 

byla Itálie, Velká Británie a Španělsko. Bez ohledu na geografickou příslušnost měly větší 

problémy společnosti s ročními tržbami přesahujícími miliardu eur. Přibližně 42 % 

společností pocítilo v důsledku působení krize alespoň v určité míře snížení dostupnosti 

financování, tentokrát bez většího vlivu objemu tržeb na tento ukazatel. 

Graf č. 2.2 Procento společností, které 
pocítily dopady ekonomické krize 
v roce 2008 

Graf č. 2.3 Procento společností, které 
v roce 2008 pocítily sníženou 
dostupnost financování  
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Ani výhledy pro letošní rok nejsou v Eurozóně příliš optimistické. Nejistota 

ohledně budoucího vývoje spolu s rostoucí nezaměstnaností dále snižují důvěru 

domácností a jejich spotřebu. Mezinárodní obchod je svírán nedostatkem úvěrových 

příležitostí, investiční aktivita stále ještě nebyla obnovena. Společnost Swiss Re [Swiss Re 

(2009)] předpovídá pro rok 2009 pokles HDP v reálném vyjádření o 1,1 %, Atradius 

[Atradius (2009a), str. 6] dokonce o 1,4 %. Nicméně situace by se za předpokladu dalšího 

poklesu úrokových sazeb a cenové hladiny komodit měla začít lepšit v druhé polovině roku 

a pro rok následující již Swiss Re předpokládá nárůst reálného HDP v regionu o 0,7 %. 

Atradius nicméně varuje, že v souvislosti s ochromením ekonomiky v globálním 

rozsahu je potřeba posuzovat optimistické předpovědi kriticky; uvádí, že s výjimkou USA 

bude proces znovuoživení ekonomiky velmi pomalý (dle jejich predikcí by mělo reálné 

HDP Eurozóny v roce 2010 růst tempem 0,8 %, kdežto v USA již tempem 2,3 %). Ve 

stejném duchu se nese i článek Andersona [Anderson (2009)]7, podle nějž se situace v 

sektoru, který v USA nastartoval krizi - tedy v bytové výstavbě, začíná obracet. Po téměř 

třech letech kontrakce (objem vydaných stavebních povolení poklesl mezi roky 2005 a 

2008 o více než 70 %) by se měl v tomto odvětví jako v jednom z prvních obnovit růst, a 

to již v průběhu roku 2009. 

2.2 Platební nevůle a platební morálka 

Termín platební nevůle označuje situaci, kdy dlužník nehradí své závazky, i když 

disponuje dostatkem finančních prostředků k jejich vyrovnání. Na rozdíl od platební 

neschopnosti mu nebrání žádné objektivní příčiny, pouze defacto využívá bezúročného 

úvěru na úkor svého věřitele. S platební nevůlí úzce souvisí i platební morálka, tedy ochota 

dlužníka hradit své závazky řádně podle podmínek sjednaných v kontraktu a včas. 

Zhoršená platební morálka proto indikuje situaci, kdy dlužník překročí smluvenou dobu 

splatnosti a pokud vůbec, tak věřitele uspokojí opožděně. 

Nejistota ohledně toho, zda a kdy budou ochotni dlužníci svým dodavatelům 

uhradit splatné závazky, vytváří jednu z hlavních překážek rozvoji obchodování, ať už na 

                                                

7 V příloze č. 2.2 je k nahlédnutí srovnání současné americké krize s obdobnými propady z průběhu 20. 
století. Autor článku se zde, narozdíl od většiny ostatních publikací, vyjadřuje k hloubce a délce trvání 
současné krize spíše optimisticky, podle něj již Amerika dosáhla dna a aktivita tamější ekonomiky se začne 
postupně zvyšovat. 
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národní nebo mezinárodní úrovni. Nemůže-li být likvidita vázaná v opožděných platbách 

znovu dána do oběhu a využita pro nové investice a rozvoj podnikání, nedokáže  podpořit 

ekonomický růst. Z pohledu jednotlivé společnosti pak nespolehlivě platící zákazníci 

představují nejen riziko nedostatku finančních zdrojů pro zabezpečení chodu společnosti, 

ale v některých případech mohou způsobit až její úpadek. 

Z uvedených důvodů je především pro mezinárodně aktivní společnosti podstatné 

získat aktuální informace o platebních zvyklostech v regionu kam míří jejich dodávky a 

pokud možno monitorovat i platební morálku konkrétních odběratelů. To platí jak pro 

korporace, na něž má nespolehlivé platební chování značný dopad díky velkým objemům 

obchodování, tak pro menší a střední podniky - ty může vážně ohrozit selhání jediného, 

avšak klíčového zákazníka. 

Platební morálka ve státech střední a východní Evropy 

V roce 2008 provedla společnost Atradius [Atradius (2008a)] průzkum platebních 

zvyklostí v zemích střední a východní Evropy (konkrétně v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, 

Rakousku, České republice a na Slovensku). Zaměřila se přitom na pět klíčových oblastí: 

platební podmínky běžné v té které zemi, platební chování domácích a zahraničních 

obchodních partnerů, jaký dopad má na společnosti špatná platební morálka jejich 

odběratelů a zda a jaká zavádějí opatření na ochranu proti rizikům z platebního styku. 

Česká republika se podle výsledků průzkumu umístila v průměru zemí střední a 

východní Evropy. České firmy nejběžněji poskytují dobu splatnosti kratší než 14 dní, 

ovšem průměrná platební lhůta u nás dosahuje 26 dnů. Domácí společnosti při stanovování 

platebních podmínek příliš nerozlišují mezi svými odběrateli; nabízejí obdobné podmínky 

bez rozdílu země původu a sektoru působení obchodního partnera. České firmy mají 

zkušenosti s neplacením jak u domácích, tak zahraničních obchodních partnerů, a na rozdíl 

od ostatních států nevidí zlepšení situace v blízké budoucnosti jako příliš nadějné. Podíl 

neuhrazených pohledávek na celkové sumě aktiv činil u společností v ČR v průměru pouze 

10 %, což je nejméně ze všech zkoumaných zemí (např. v Rumunsku dosahuje tento 

ukazatel až 76 %). Na druhou stranu se ale společnosti v České republice nezaplacení 

pohledávek výrazně obávají - mají pocit, že by selhání klíčového zákazníka mělo nejen 

negativní dopad na jejich pověst, ale také by jim mohlo přivodit finanční problémy. 

Nehledě na to zůstává cca 30 % objemu obchodování českých společností nezajištěno 
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(jako nejčastější formu zajištění proti platebnímu riziku požadují uskutečnění platby ještě 

před dodávkou zboží).8 

Evropský platební index 

Další pohled na platební morálku nabízí Evropský platební index (European 

payment index)9, publikovaný společností Intrum Justitia [Intrum Justitia (2008), str.10]. 

Komplexně hodnotí platební morálku v Evropských zemích a umožňuje tak vzájemné 

porovnání úvěrového rizika vyplývajícího z opožděné úhrady závazků mezi jednotlivými 

zeměmi, regiony nebo sektory. Z aktuálních výsledků vyplývá, že v návaznosti na 

omezenou výkonnost ekonomiky v roce 2008 je přinejmenším pro letošek potřeba 

očekávat další zhoršení platebního chování evropských firem, i přes dobré výsledky ve 

snižování platebního rizika, patrné ještě v roce 2007. 

Výsledné hodnoty platebního indexu pro rok 2008 pro jednotlivé země uvádím 

v příloze č. 2.4. Nejnižší úrovně platebního indexu dosáhly tradičně severské státy (Finsko, 

Švédsko, Norsko, Dánsko a Island), naopak nejvíce rizikové jsou podle výsledků 

průzkumu Kypr, Řecko, Portugalsko, ale také Česká republika s hodnotou indexu 171. 

Zvýšení rizika pramenícího z pozdních plateb se projevilo v nárůstu platebního indexu u 

států jako Irsko, Švýcarsko, Francie, Itálie, Španělsko nebo Maďarsko. 

Studie dále uvádí, že průměrná doba zaplacení pohledávek (celkový počet dní od 

fakturace po inkaso peněz odběratelem) se oproti předchozím letem (59,2 dne v roce 2006, 

58,6 dne v roce 2007) zkrátila na 55,5 dne.10 To je samo o sobě pozitivním faktem, 

nicméně zároveň s tím došlo k prodloužení doby prodlení ze 16 na 17 dní. To znamená, že 

dodavatelé byli v důsledku recese nuceni zkrátit platební podmínku a tím i období, na které 

svým odběratelům poskytují obchodní úvěr. Na celoevropské úrovni také došlo k nárůstu 

finančních ztrát, způsobených pozdními platbami či dokonce neuhrazením splatných 

                                                

8 Vybrané ukazatele z prezentované studie jsou uvedeny v příloze č. 2.3. 
9 Do výpočtu každoročně aktualizovaného platebního indexu jsou kromě finančních dat zakomponovány i 
další faktory, získané z průzkumu mezi společnostmi v jednotlivých zemích. Patří mezi ně například smluvní 
délka splatnosti, doba překročení splatnosti, časová struktura pohledávek, ztráty z pozdní úhrady / neuhrazení 
pohledávek, příčiny pozdních plateb atd. Koncová hodnota platebního indexu pro jednotlivou zemi se skládá 
z osmi dílčích indexů, založených na celkem 21 vstupních hodnotách. 
10 Počet dnů, které v průměru odběratelé v jednotlivých zemích potřebují ke splacení svých závazků, 
prezentuje příloha č. 2.5. 
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pohledávek. Tyto ztráty, vyjádřené jako procento z celkového ročního obratu pohledávek, 

vzrostly oproti roku předchozímu o deset bazických bodů na úroveň dvou procent. 

Situace v ČR se, měřeno výší platebního indexu, vzhledem k letem předchozím 

zlepšila - poklesla o pět bodů z hodnoty 176, dosažené v roce 2004. Loni již bylo 60 % 

pohledávek zaplaceno v rámci dohodnutých termínů, zbývajících 40 % bylo vykázáno jako 

pohledávky po splatnosti s časovou strukturou do 60 dnů po splatnosti (24 % evidovaných 

pohledávek) a více než 60 dnů po splatnosti (16 %). Tím pádem se i procento finančních 

ztrát, pramenících z pozdních plateb, během loňského roku snížilo ze 3,5 % na rovná tři 

procenta. Průměrná doba splatnosti, poskytovaná pro business-to-business transakce, činila 

třicet dní. 49 dní v průměru trvalo, než dodavatelé dostali po vystavení faktury zaplaceno. 

Z toho plyne, že pokud byla splatnost závazků ze strany dlužníků překročena, většinou 

odběratelům zaplatili do 19 dnů po splatnosti. 

Podle Intrum Justitia se u firem stále projevuje nedostatečná připravenost na to, aby 

se s pozdními platbami od svých dodavatelů vypořádali. Znamenalo by to pro ně změnu 

v procesech souvisejících se získáváním zákazníků, tvorbou kontraktů, fakturováním i 

následným inkasem splatných pohledávek, tedy zavedení aktivního systému řízení 

úvěrového rizika. Možná i pod dojmem lepší a relativně stabilní situace z let minulých si 

společnosti ještě naplno neuvědomují, jak závažná rizika se s neplacením pojí, a o to větší 

dopad na ně bude mít současná negativní ekonomické situace.11 

2.3 Platební neschopnost 

V platební neschopnosti, neboli ve stavu insolvence se ocitá ten dlužník, který i 

přes svou vůli není schopen splácet dluhy a dostát tak svým závazkům vůči věřiteli, 

protože nemá dostatek finančních zdrojů, aby tak mohl učinit. S tím úzce souvisí i termín 

druhotná platební neschopnost - tedy situace, kdy dlužník nemůže dostát svým závazkům z 

důvodu insolvence svých odběratelů. 

                                                

11 V citované studii Intrum Justitia uvádí, že 55 % dotazovaných společností se domnívá, že rizika spojená 
s pozdní úhradou splatných závazků od svých dlužníku nebudou v horizontu příštího roku narůstat, ale že 
zůstanou na nynější úrovni. Pouze 30 % společností připouští, že by se měly obávat zvýšených rizik. To je 
v kontextu současných hospodářských událostí podle mého názoru poněkud krátkozraké a myslím si, že by 
společnosti neměly dopady úvěrových rizik podceňovat. Na druhou stranu je potřeba vzít v úvahu, že analýza 
byla zpracována v prvním pololetí loňského roku, proto zřejmě zobrazuje situaci lépe, než se jeví nyní. 
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Platební neschopnost v české legislativě kodifikuje zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku 

a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)12, a to konkrétně v paragrafu tři. Zákon zde 

definuje dlužníka v úpadku jako fyzickou i právnickou osobu mající zároveň a) více 

věřitelů, b) peněžité závazky více než 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není 

schopen plnit.13 S výjimkou fyzické osoby nepodnikatele se dlužník ocitá v úpadku i tehdy, 

je-li předlužen. Předlužení je v zákoně upraveno jako situace, kdy dlužník má více věřitelů 

a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu vlastněného majetku. 

Zákon dále vymezuje průběh insolvenčního řízení a způsoby, jakými je možné 

úpadek řešit - názorně viz následující diagram. 

Diagram č. 2.1 Průběh insolvenčního řízení 

 
Zdroj: [Doleček (2008)] 

Podle zákona o úpadku probíhá insolvenční řízení prostřednictvím soudního 

procesu. V jeho první fázi soud rozhodne, zda jsou splněny podmínky pro řešení 

                                                

12 Zákon je v platnosti od 1. ledna 2008 a nahradil původní zákon č. 328/1991 Sb. o konkurzu a vyrovnání. 
13 Insolvenční zákon dále uvádí, že dlužník není schopen své závazky plnit (tj. ocitl se v platební 
neschopnosti), pokud: a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu 
delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých 
pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy 
uvedené v § 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud. [insolvenční zákon, § 3] 
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majetkových problémů dlužníka tím, že prohlásí úpadek. V druhé fázi následuje 

rozhodnutí o způsobu řešení úpadku ve formě konkurzu, reorganizace, oddlužení (možné 

pouze u fyzických osob nepodnikatelů) nebo zvláštním způsobem stanoveným v zákoně 

pro určité druhy subjektů nebo specifické případy. 

Jako zcela zásadní vidím fakt, že podle Rasochy [Rasocha, Ingeduld (2008)] je 

zejména u menších firem až devadesát procent insolvencí způsobeno druhotnou platební 

neschopností. Primární příčinou, proč se firma dostává do úpadku, není v tomto případě 

selhání jejích vlastních postupů při řízení společnosti, ale nedodržení závazků ze strany 

dlužníků. Odběratelé, kteří vykazují nevůli své závazky vyrovnat nebo se ocitli v platební 

neschopnosti, představují pro své věřitele zejména v době ekonomické kontrakce vážné 

nebezpečí a reálně ohrožují jejich existenci. Do velké míry spolehlivým indikátorem 

budoucích problémů je zhoršená platební morálka. Statistiky poskytovatelů kreditních 

informací i úvěrových pojistitelů dokládají, že se u společností, které postihl bankrot, 

projevila zhoršená platební disciplína již například jeden rok před konečným prohlášením 

úpadku. Pokud tedy věřitelé budou věnovat sledování platební morálky svých dlužníků 

pozornost, mohou předejít závažným ztrátám (další způsoby a techniky ochrany před 

úvěrovým rizikem budou diskutovány v kapitole 3.3). Na druhou stranu je nutné 

podotknout, že nemalá část velkých podniků hradí své závazky se zpožděním, aniž by to 

cokoli vypovídalo o jejich současné finanční síle. Dokážou totiž velmi dobře využít 

dominantního postavení na trhu ve svůj prospěch - věřitelům nakonec zaplatí, nicméně 

finanční zdroje získané z obchodního úvěru si chtějí co nejdéle ponechat a v mezidobí je 

použít k financování svých ostatních obchodních aktivit. 

2.4 Vliv ekonomické krize na vývoj insolvence 

S vývojem hospodářského cyklu a tomu odpovídající mírou růstu hrubého 

domácího produktu souvisí i pohyb počtu insolvencí.14 Ekonomická prosperita dokáže 

stlačit množství firem končících v úpadku dolů, nicméně podle studie zpracované 

                                                

14 Míru růstu HDP samozřejmě nelze považovat za jediný faktor ovlivňující vývoj počtu insolvencí v zemi. 
Mezi další významné faktory patří i legislativa. A nemusí se přitom jednat pouze o insolvenční právo, ale 
také například podmínky pro zakládání nových společností. Čím snazší bude podnikatelský subjekt založit, 
tím více firem bude vystaveno zvýšenému riziku úpadku, které je se začátkem podnikání přirozeně spojeno. 
Také pravidla, podle kterých jsou počty insolvencí vykazovány v národních statistikách, mohou zkreslit a 
ztížit mezinárodní porovnávání, i když přímo neovlivní skutečný počet společností v úpadku v dané zemi. 
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společností Euler Hermes [Euler Hermes (2008), str. 6] se musí jednat alespoň o dvou až 

tří procentní růst HDP, aby se efekt ekonomické aktivity na snížení počtu insolvencí 

projevil a dokázal jej udržet na určité stabilní hladině. Na druhou stranu bývá míra selhání 

velmi elastická vůči poklesu HDP - snížení růstu domácího produktu o jeden procentní bod 

může vyvolat pěti až deseti procentní nárůst insolvence v dané zemi. 

Vezmeme-li v úvahu současnou hospodářskou situaci, kdy již v roce 2007 došlo 

v některých ekonomikách ke zpomalení růstu a v roce 2008 se recese rozšířila téměř 

celosvětově, je zřejmé, že se doposavadní klesající trend v počtu insolvencí musí obrátit. 

Ve většině zemí tak letos nebude (negativní) míra růstu HDP stačit ani na udržení relativně 

stabilní úrovně úpadků, a proto lze i pro příští rok očekávat o to větší počet insolventních 

řízení, o co větší bude dopad krize na ekonomiku dané země. To také dokládají některé 

další studie citované níže. 

USA 

Analytici společnosti Euler Hermes [Euler Hermes (2008), str. 5] uvádějí, že jimi 

stanovené měřítko platební neschopnosti - index celosvětové platební neschopnosti (Global 

Insolvency Index)15 vzrostl během roku 2008 o 25 % a stejný nárůst jej čeká i letos. 

Nejvíce k tomu podle jejich výsledků přispívá ekonomika USA. Očekává se, že se nárůst 

insolvencí v USA v uplynulých dvou letech (kolem 45 %) potvrdí i letos a celkový počet 

bankrotů se po významném snížení v roce 200616 opět dostane nad hranici 30 000 

insolventních společností ročně. Jestliže se doposud na platební neschopnosti nejvíce 

podílely odvětví spojená s trhem nemovitostí a jejich financování (stavebnictví nebo 

finanční sektor), dnes tomu tak již není. Problémům čelí i další sektory, zejména 

automobilový průmysl. 

Ke stejným závěrům dospěla i studie úvěrové pojišťovny Atradius [Atradius 

(2009b), str. 2], ve které figuruje obdobný indikátor, tzv. očekávaná četnost insolvence 
                                                

15 Pro zmírnění heterogennosti vstupních dat používá Euler Hermes při výpočtu indexu celosvětové platební 
neschopnosti vývoj změn v počtu insolvencí v čase, místo absolutních hodnot. Jako báze pro výpočet byl 
stanoven rok 1997 s hodnotou 100, na jehož základě byl stanoven index platební neschopnosti pro jednotlivé 
země. Dílčí výsledky pak byly použity při kalkulaci konečného indexu, kde byly váženy podle podílu dané 
země na celkovém HDP (přičemž země zahrnuté do studie tvoří cca 85 % současného celosvětového HDP). 
16 Horčicová [Horčicová (2008a)] ve svém článku uvádí, že v roce 2006 se počet insolvencí v USA propadl 
na svou historicky nejnižší hodnotu 19 700 bankrotů za rok. Díky hypoteční krizi to v roce 2007 bylo již 
29 600 a pro rok 2008 by to mělo být více než 31 000 případů insolvence. 
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(Expected Default Frequency - EDF).17 Ukazuje, že počet insolvencí souvisí se zhoršenými 

ekonomickými podmínkami ve zkoumaných zemích. Již od posledního čtvrtletí roku 2007 

začaly hodnoty ukazatele pro jednotlivé země po cca dvou letech, kdy se shodně 

pohybovaly pod úrovní 0,5 %, stoupat. V únoru letošního roku vykázala nejvyšší 

pravděpodobnost podnikových insolvencí ekonomika USA (téměř 4,5 %). Na druhou 

stranu ani evropské společnosti nedosáhly nijak uspokojivých výsledků, vysokou 

očekávanou četností insolvence byly zasaženy zejména Velké Británie (2,5 %), Itálie 

(1,9 %) a Francie (1,8 %). Nicméně největší nárůst případů platební neschopnosti je dále 

očekáván v průběhu roku 2009, jedna z nejvíce ohrožených zemí se zdá být Německo. 

Evropa 

Ve srovnání s předchozím obdobím klesající míry insolvence nenachází mezi 

evropskými státy žádnou zemi, které by se zhoršení situace dlouhodobě vyhnulo, ani 

společnost Creditreform [Creditreform (2009)]. Výsledky jejich průzkumu zachycuje 

tabulka č. 2.1. Počet insolvencí ve sledovaných evropských státech vzrostl v roce 2008 

oproti roku předchozímu celkově o 11 %, byla překročena hranice 150 000 případů. 

Nejvíce postiženými zeměmi se staly Španělsko, Irsko a Dánsko. V ostatních státech nárůst 

nepřekročil 30 %. Ovšem pro Francii znamená téměř 50 000 úpadků návrat k hodnotám 

z konce 90. let, rovněž Velká Británie dosáhla nejhorších statistik za posledních pět let. 

Existují však země, kde vlivem doznívajícího ekonomického růstu počet bankrotů v roce 

2008 poklesl (například Lucembursko, Nizozemí nebo Polsko), pro rok 2009 však již 

Creditreform predikuje minimálně pokles tempa sestupného trendu insolvencí, a to 

v důsledku časového posunu mezi vznikem krize a jejími dopady. Ve většině zemí je 

nicméně nutné počítat spíše s dalším přibýváním případů podnikových úpadků (například 

v Německu), nejhůře na tom bude segment malých a středních podniků a společnosti 

orientující se převážně na export.  

                                                

17 Pro účely stanovení indikátoru očekávané četnosti insolvence byly vždy brány v úvahu pouze veřejně 
obchodované společnosti působící v dané zemi bez ohledu na odvětví a dále pravděpodobnost jejich úpadku 
v následujícím roce. Výpočet této pravděpodobnosti zohledňoval následující faktory: a) tržní hodnotu aktiv 
společnosti, b) volatilitu tržní hodnoty, c) kapitálovou strukturu. Hodnota indikátoru, udávaná v procentech, 
pak říká, u kolika firem ze sta je pravděpodobné, že upadnou do insolvence. 
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Tabulka č. 2.1 Vývoj insolvence v letech 2004 až 2008 - Evropa 
2008 2007 2006 2005 2004 změna 07/08

Belgie 8 300 7 677 7 617 7 878 7 836 8%
Dánsko 3 710 2 401 1 987 2 497 2 620 55%
Finsko 2 660 2 300 2 285 2 278 2 385 16%
Francie 49 100 42 532 40 360 41 930 40 776 15%
Irsko 700 317 304 327 321 121%
Itálie 7 130 5 518 8 827 17 150 17 500 29%
Lucembursko 590 680 634 682 665 -13%
Německo 29 800 29 150 34 040 36 850 39 270 2%
Nizozemí 6 580 7 952 5 941 6 780 6 648 -17%
Norsko 3 640 2 845 3 032 3 540 4 297 28%
Protugalsko 3 500 3 350 3 400 3 300 3 123 4%
Rakousko 6 500 6 362 6 854 7 136 6 328 2%
Řecko 530 510 520 580 577 4%
Španělsko 2 100 880 853 869 561 139%
Švédsko 6 300 5 791 5 243 5 865 6 588 9%
Švýcarsko 4 220 4 314 4 528 4 751 4 955 -2%
Velká Británie 14 880 12 893 13 686 13 462 12 813 15%
ce lkem 150 240 135 472 140 111 155 875 157 263 11%  
Zdroj: [Creditreform (2009)]. 

Asie 

Některé asijské státy, zejména Čína a Indie, prozatím těží z příznivých podmínek 

panujících před vypuknutím krize, které v tomto regionu nastartovaly značný ekonomický 

růst. Ekonomická expanze s sebou přinesla vznik množství nových společností - ne 

všechny však mají potenciál se na trhu dlouhodobě udržet. K tomu přispívá i ještě ne zcela 

vyvinuté institucionální prostředí. Proto se i v těchto zemích počet insolvencí postupně 

zvyšuje, i když míra insolvence je zde stále ještě téměř nulová. Díky globálnímu 

charakteru ekonomiky se i zde dříve nebo později recese projeví, a to zejména v exportně 

orientovaných odvětvích.  

Česká republika 

Pokud se podíváme na případ České republiky, tak počínaje rokem 2001 u nás 

začalo období kontinuálního snižování počtu insolvencí (s výjimkou nepatrného nárůstu 

v roce 2006). Jako hlavní důvod lze uvést silný ekonomický růst, vysoké objemy 

zahraničního obchodu a legislativní změny zjednodušující podnikání. Také lze 

předpokládat, že porevoluční vlna živnostníků, kteří začali podnikat aniž by měli jakékoli 

znalosti, již opadla a většina firem bez nadějí na přežití svou činnost ukončila. V roce 2007 

dosáhla ČR dlouhodobého minima - 1115 případů insolvence. 
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Tabulka č. 2.2 Vývoj insolvence v letech 1992 až 2009 - Česká republika 
rok počet insolvencí trend rok počet insolvencí trend

1992 1 2001 2473 ↓
1993 66 ↑ 2002 2155 ↓
1994 294 ↑ 2003 1728 ↓
1995 727 ↑ 2004 1441 ↓
1996 808 ↑ 2005 1236 ↓
1997 1251 ↑ 2006 1245 ↑
1998 2022 ↑ 2007 1115 ↓
1999 2000 ↓ 2008 1350 * ↑
2000 2491 ↑ 2009 1550 * ↑

* pro roky 2008 a 2009 se jedná o odhady společnosti Euler Hermes, 
ostatní data jsou čerpána z materiálů společnosti Creditreform  
Zdroj: [Creditreform (2008b), Euler Hermes (2009)] 

 

Počínaje rokem 2008 se klesající tendence zastavila a počet bankrotů opět narůstá - 

společnost Euler Hermes [Euler Hermes (2009)] pro letošek předpovídá zvýšení počtu 

insolvencí zhruba o 15 %, tedy na úroveň 1550 případů.18 To vše i navzdory zavedení 

nového insolvenčního zákona, který by měl posílit efektivitu konkurzního řízení. Negativní 

situace, daná především relativně silnou korunou, vysokou cenou vstupů a tlakem 

zahraniční konkurence, nejvíce zasáhne textilní, automobilový a sklářský průmysl, 

papírnictví, stavebnictví, dopravu či reality.19  

Jak vyplývá z průzkumu Hospodářské komory ČR [Víšek (2009)], za poslední rok 

se kromě počtu insolvencí výrazně zhoršila také platební morálka firem. Zhruba tři čtvrtiny 

společností odpověděly kladně na otázku, zda jim zákazníci platí po sjednané lhůtě 

splatnosti. Každá druhá společnost je tak obratem nucena zpozdit i své vlastní platby. 

Objem finančních prostředků, který věřitelé obdrží se zpožděním, se v Česku nejčastěji 

pohybuje v řádech stovek tisíc korun, výjimkou ale nejsou ani milionové obnosy. Taková 

situace samozřejmě zapříčiňuje další růst insolvence, způsobené zejména druhotnou 

platební neschopností. 

                                                

18 Nicméně ve srovnání s některými evropskými státy nebo dokonce s USA jsou predikované míry nárůstu 
úpadků v ČR relativně mírné. Otázkou je, zda se českým firmám podaří hospodářskou recesi překlenout, 
nebo zda se na jejich zdraví ještě výrazněji projeví v dalších letech. 
19 Kudera [Kudera (2009), str. X] uvádí do zajímavé souvislosti strukturu domácího HDP s intenzitou dopadů 
ekonomické krize. Česká republika je jedna z nejvíce exportně orientovaných ekonomik a zároveň patří 
k nejprůmyslovějším zemím EU s dominantním podílem automobilového průmyslu. To podle Kudery do 
velké míry implikuje, že krize k nám byla importována ze zemí, které jsou cílem našeho exportu. 
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Případ českých skláren 

Ilustrativním příkladem dopadu finanční krize na podnikatelské prostředí může být 

situace v českém sklářství v roce 2008, kdy se holding Bohemia Crystalex Trading a.s.20 a 

s ním majetkově propojená Porcela plus a.s. dostaly do závažných finančních potíží. A to 

především díky posilujícímu kurzu české koruny, rostoucím cenám energií, levné asijské 

konkurenci, ale také kvůli dopadům světové hospodářské krize. Ta výrazně stlačila 

zahraniční poptávku po českém skle dolů (mezi hlavní exportní trhy našich skláren patří 

krizí nejvíce postižené Spojené státy, Německo nebo Rusko) a snížila ochotu bank dále 

provoz skláren financovat. Svůj podíl na kritickém stavu měl však také vysoký objem 

pohledávek po splatnosti, jejichž zaplacení (největší objemy váznou v USA) není v 

důsledku tamní ekonomické situace reálný. 

Vše vyústilo v nedostatek provozního kapitálu, díky čemuž společnosti nebyly 

schopné dostát svým závazkům vůči dodavatelům, ani syndikátu bank. Podle slov 

mluvčího BCT Karla Samce byla skupina v roce 2008 zatížena úvěrem ve výši cca čtyř 

miliard korun. Ten měla společnost v plánu restrukturalizovat vydáním dluhopisů, což se 

však díky nástupu krize nepovedlo zrealizovat včas, stejně tak jako vstup silného investora, 

který by mohl sklárny zachránit [Adámková (2008)]. Celá skupina skláren včetně 

porcelánek se v září 2008 ocitla v insolvenčním řízení a v současné době již byl na všechny 

jednotlivé společnosti vyhlášen úpadek, který bude řešen formou konkurzu. 

Aktuální reakcí na úpadek nejvýznamnějších českých skláren a porcelánek je 

novelizace insolvenčního zákona (č. 182/2006 Sb.), platného teprve od počátku roku 2008. 

Právě na případech BCT a Porcely se zviditelnily některé pasáže zákona, které by mohly 

být upraveny lépe. Novela by dle ČTK [ČTK (2009)] měla mimo jiné ještě více usnadnit 

restrukturalizaci podniků v platební neschopnosti, lépe ochránit zaměstnance před 

                                                

20 Holding se skládá z mateřské společnosti Bohemia Crystalex Trading a.s. (BCT), která je výhradním, 
popřípadě většinovým vlastníkem čtyř českých skláren: Crystalex a.s., Sklo Bohemia, a.s., Sklárny Kavalier, 
a.s. a Sklárny Bohemia a.s. Mateřská společnost zajišťovala výrobním závodům odbyt a servis. Porcela Plus 
a.s., jakožto prodejní společnost, vykonává rozhodující vliv ve dvou společnostech vyrábějících porcelán: 
Karlovarský porcelán a.s. a Concordia a.s. BCT a Porcela Plus jsou majetkově propojeny přes své vlastníky, 
kterými jsou Vitral AG a Czech Glass Holding Ltd. (část ovládacích struktur sídlí na Kajmanských ostrovech 
a pochází z doby před pádem Investiční a poštovní banky, která se podílela na privatizaci skláren a 
porcelánek u nás; poté správu nad kajmanskými vlastnickými strukturami převzala ČSOB, která dodnes 
spravuje odpovídající podíl státu). 
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insolvencí zaměstnavatele,21 firmy na sebe nebudou muset automaticky podat insolvenční 

návrh v případě předlužení ani nebudou muset kvůli úhradě pohledávek prodávat majetek, 

snížit se mají také splátky v případě oddlužení fyzických osob. Některé z těchto opatření 

jsou však jen dočasné (předběžně do konce roku 2011) a mají sloužit jako jeden z nástrojů 

pro zmírnění dopadů ekonomické krize. 

2.5 Reakce pojistitelů úvěrových rizik na současnou 
ekonomickou situaci 

Tiskové prohlášení Bernské unie [Berne union (2008)] potvrzuje, že se oblast 

exportního financování a pojištění komerčních i teritoriálních úvěrových rizik na pozadí 

současné finanční krize dostává do popředí zájmu věřitelů a investorů, kteří hledají 

zvýšenou ochranu poskytnutých úvěrů i investic a kteří se obávají případných problémů 

s likviditou. Představitelé unie dále upozorňují na fakt, že zmírňování negativních 

ekonomických šoků, stejně tak jako podpora mezinárodního obchodu a přímých 

zahraničních investic v globálním měřítku patří k obvyklé činnosti jejích členů, bez ohledu 

na to, zda právě působí krize nebo ne. Produkty úvěrového pojištění i ochrany zahraničních 

investic jsou, na rozdíl od derivátů a jiných složených instrumentů v současnosti hojně 

využívaných na finančních trzích, založeny pouze na skutečných transakcích podložených 

pohybem zboží nebo služeb. Uvažovaná rizika jsou proto transparentní a je možné je 

relativně dobře monitorovat a řídit. To podle Bernské unie představuje hlavní argument 

vysvětlující, proč nyní nastala ta správná chvíle zmiňované služby využít za účelem řízení 

úvěrového rizika. 

V obdobném duchu se nese i vyjádření Markéty Stržínkové, zastupující úvěrovou 

pojišťovnu Atradius, z března 2009 [Zavadilová (2009), str. VI]. Podle ní stoupla poptávka 

po pojištění pohledávek za první tři měsíce letošního roku ve srovnání se situací v prosinci 

o třicet procent. Zájemci o pojištění, a již dlouhou dobu se nejedná výlučně o exportéry, 

jsou dokonce ochotni akceptovat vyšší cenu, jen aby pojistné krytí od pojišťovny získali. 

                                                

21 Nový insolvenční zákon posílil v průběhu řešení úpadku postavení zajištěných věřitelů, tedy převážně bank 
(v reakci na nadřazenost soudců a insolventních správců vůči věřitelům, o jejichž finanční prostředky se při 
řešení úpadku jedná především). Přednostní uspokojení nároků věřitelů pak ze společnosti odčerpá veškeré 
volné prostředky, což může ohrozit například výplaty mezd zaměstnancům. Právě postavení zaměstnanců se 
novela snaží zlepšit, a to díky garanci vyplacení tří měsíčních platů. Na ně budou mít v rámci speciálního 
dočasného ustanovení zpětně nárok i zaměstnanci ze skupiny BCT. [ČTK (2009)] 
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Jestliže se ceny ještě během loňského roku pohybovaly na svém minimu, nyní díky 

zvýšené míře rizika a velkému objemu již uplatněných škod narostly o desítky procent. 

Na vzestupu jsou v současné době i služby související s odkupem a vymáháním 

pohledávek. Společnost Coface udává nárůst zájmu o inkasní služby o čtvrtinu, 

Creditreform zaznamenal více než 50% zvýšení objemu řešených mezipodnikových dluhů. 

[Zavadilová (2009)] Důvodem je zde stejně jako v případě pojištění pohledávek zhoršující 

se platební morálka a z toho plynoucí růst problémů s druhotnou platební neschopností. 

Nehledě na zvýšenou poptávku pojišťovna Atradius [Atradius (2009c), str. 17] ve 

své výroční zprávě za rok 2008 uvádí, že během pouhých dvou měsíců v druhé polovině 

roku významně snížila rizikovou expozici po vyloučení všech potenciálně nebezpečných 

rizik ze svého portfolia.22 Se stejnou strategií pak vstoupila i do roku 2009. Uvedená 

opatření nebyla vždy klienty vítána, neboť jim výrazně snížila pojištěné objemy 

pohledávek. Atradius si však myslí, že to byla správná reakce v kontextu globálního 

zpomalení ekonomiky a zvýšených rizik. S tím také souvisí plynulý nárůst pojistných 

sazeb, zpřísněné postupy upisování rizik a kontinuální monitoring objemu a výše 

nárokovaných pojistných plnění. 

Plošné redukce pojistných limitů ze strany pojistitelů mohou mít nepříznivý dopad 

především na menší klienty nebo ty zákazníky, kteří využívají úvěrové pojištění jako 

podmínku přístupu k finančním zdrojům. Pokud jim pojišťovna omezí nebo dokonce zruší 

pojistné krytí z jejího pohledu nejrizikovějších odběratelů a v návaznosti na to banka či 

faktoringová společnost odmítne poskytovat diskontování pohledávek,23 bude to pro ně 

znamenat závažné problémy s nedostatkem likvidních prostředků a v důsledku to může 

ohrozit i budoucí obchodování s postiženými odběrateli. Z pohledu pojišťovny jsou to však 

nutné kroky k tomu, aby mohla dostát svým závazkům vůči zbývajícím zákazníkům 

s méně rizikovým profilem odběratelů. Vyvstává tak otázka, jak mají tyto společnosti dále 

postupovat, a to se zřetelem k současným nepříliš příznivým ekonomickým podmínkám. 

                                                

22 V souvislosti s enormním nárůstem rizika jsou v současnosti téměř nepojistitelné exportní dodávky do 
Ruska, na Ukrajinu nebo do Maďarska. Díky výraznému zhoršení platební morálky eviduje Atradius 
významný nárůst hlášení o nezaplacení především ve stavebnictví, ale také v ocelářském a zpracovatelském 
průmyslu. 
23 Bližší informace o diskontování pohledávek se nacházejí v kapitole 3.2.3 Zajišťovací nástroje. 
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3. Úvěrové riziko nefinančních subjektů 
a jeho řízení 

V důsledku obchodování (ať už domácího nebo zahraničního) vzniká celá řada 

rizik, obecně je lze charakterizovat jako nedodržení závazků jedné ze stran obchodního 

případu. Z hlediska prodávajícího se jedná především o riziko nepřevzetí a nezaplacení 

zboží či služeb, z pohledu kupujícího o riziko nedodání zboží či služeb včas, 

v domluveném množství a kvalitě. Jedním z důvodů může být původ obchodního partnera 

– v některých zemích společnosti nemají takové makroekonomické podmínky, aby byly 

schopny kontinuálně plnit závazky plynoucí z dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

Nicméně i ve vyspělých zemích se stabilní ekonomikou se mohou firmy dostat do situace, 

kdy nejsou schopny nebo ochotny dodržovat ustanovení sjednaná v obchodním kontraktu. 

V prvním zmíněném případě se jedná o tzv. teritoriální riziko, ve druhém případě o 

komerční riziko. Typů rizik v (mezi)národním obchodě lze identifikovat více, podrobněji 

se jim budu věnovat v následujícím textu. Různé mohou být i přístupy, jak takovým 

rizikům co nejúčinněji předcházet, souhrnně nazývané jako řízení rizik (risk management). 

Jak jsem již zmínila v úvodu, zajímá mě do jaké míry je zavedení a efektivní využívání 

systému řízení úvěrového rizika obchodních společností klíčové pro zajištění jejich 

prosperity a konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích. 

3.1 Obchodní úvěr a rizika z něj plynoucí 

Postup globalizačních procesů spolu s rozvojem informačních technologií umožňují 

v současné době obchodovat nejen lokálně, ale napříč celým světem. Zejména v tržních 

ekonomikách je většina obchodních transakcí prováděna na otevřený účet, tedy formou 

obchodního úvěru s následným vznikem pohledávek z obchodního styku.24 Je to důležitý 

nástroj umožňující obchodním společnostem proniknout na nové trhy a rozšířit své 

portfolio zákazníků, ale na druhé straně je vystavuje různým druhům rizik, které mohou 

vážně ohrozit prosperitu jakéhokoli podnikatelského subjektu bez ohledu na jeho velikost 

či zemi působení. Jako příklad takových rizik jmenujme alespoň platební neschopnost či 
                                                

24 Riestra [Riestra (2003), str. 10] uvádí, že 80 % evropských společností nabízí svým zahraničním 
zákazníkům obchodování na otevřený účet. V současné době se konkurence neomezuje jen na výši ceny 
nabízených produktů, ale také na typ sjednané platební podmínky. 
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nevůli smluvního partnera nebo události politické povahy zabraňující řádnému plnění 

obchodních kontraktů. Přitom se ani nemusí nutně jednat o obchodní transakce na 

rozvíjejících se trzích nebo v nově vznikajícím odvětví, neboť každá jednotlivá obchodní 

transakce ze své podstaty obsahuje určité inherentní riziko. 

Jde však o to, být schopný tato rizika identifikovat, vyhodnotit jejich potenciální 

negativní dopady a podle toho se k nim zachovat. To je důležité zejména proto, že 

pohledávky z obchodního styku představují významnou část aktiv většiny společností -  

průměrně tvoří kolem 30 % aktiv typické nefinanční společnosti. Následující graf uvádí 

procentuální poměr pohledávek z obchodního styku na celkových aktivech u společností 

rozdělených podle jejich velikosti - čím větší společnost, tím podíl obchodního úvěru na 

aktivech klesá. 

Graf č. 3.1 Skladba aktiv dle velikosti společnosti 
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Zdroj: [Wagenvoort (2003)] 

Řízení rizik, vyplývajících z poskytnutého obchodního úvěru, se tak stává 

nezbytným prvkem v činnosti jakékoli společnosti, pokud si přeje na trhu uspět. Věnovat 

tomuto procesu dostatek zdrojů by měly zejména menší podniky, které v tom většinou 

nemají takovou tradici jako velké korporace, ale pro něž může zanedbání hrozících rizik 

znamenat snížení konkurenceschopnosti na trhu nebo dokonce přímé ohrození jejich 

existence. 

Jak uvádí Riestra [Riestra (2003), str. 10], v důsledku nedobytných pohledávek 

ztratí firmy průměrně jedno až pět procent svého obratu. Pouhé snížení ziskovosti podniku 

však nemusí být konečnou fází v tomto procesu, jsou-li pohledávky z obchodního styku 

nechráněné. Společnost se může dostat do závažných finančních problémů nebo až 

k insolvenci, pokud je například nucena neočekávaně odepsat velké množství špatných 
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pohledávek či působí v sektoru s nízkými ziskovými maržemi.25 Také závislost na malém 

počtu odběratelů či orientace na silně specializovaný druh produkce jsou faktory zvyšující 

riziko plynoucí z obchodování na otevřený účet. 

3.1.1 Komerční rizika 

Jak jsem již uvedla, dvě základní skupiny rizik, kterým čelí společnosti obchodující 

na mezinárodních trzích, jsou komerční (nebo také ekonomická) a teritoriální (či politická) 

rizika. Zatímco komerční rizika vyplývají z ekonomické situace obchodního subjektu a lze 

je tedy považovat za ovlivnitelná, teritoriální rizika mají z pohledu jak prodávajícího tak 

kupujícího povahu vyšší moci. 

Mezi komerční rizika se běžně řadí insolvence a platební nevůle protistrany 

obchodního kontraktu, ale někteří autoři ([Böhm, Janatka (2004), str. 29] či [Machková 

(2007), str. 149-150]) navíc jako ekonomické riziko doplňují situace, kdy a) odběratel 

nepřijme dodané zboží, které jinak plně odpovídá podmínkám obsaženým ve smlouvě, b) 

dodavatel zboží vůbec nedodá, případně jeho plnění neodpovídá podmínkám kontraktu, c) 

obchodní partner odstoupí od smlouvy bez legitimních důvodů. 

Závažnost a rozsah ztrát způsobených komerčními riziky úzce souvisí s aktuálními 

ekonomickými podmínkami, které panují v zemi sídla odběratele (v případě domácího 

obchodu se tedy zároveň jedná o zemi sídla dodavatele). Mezi nejdůležitější faktory 

ovlivňující stav ekonomiky dle Delbridge [Delbridge, Joseph (1992), str. 12] patří: 

• Hladina úrokových sazeb, která nepřímo úměrně působí na cash flow 

ekonomických subjektů a agregovaně i na tempo růstu ekonomiky. Relativně vyšší 

úroveň úroků způsobuje odliv likvidity a celkové zpomalení ekonomiky, naopak při 

jejich nižší hladině likvidita roste díky levnějším finančním zdrojům a ekonomický 

růst je stimulován. Problémy odběratele s cash flow, vznikající v důsledku zvýšené 

hladiny úrokových sazeb, tak představují jeden z projevů komerčních rizik a 

negativně ovlivňují pravděpodobnost včasného splacení odběratelových závazků 

vůči dodavateli.  

                                                

25 Uvažujme situaci, kdy společnost nedostane zaplaceno od svého dodavatele a vznikne jí tak nedobytná 
pohledávka ve výši 100 000 Kč. Běžně obchoduje s 5% marží. Pokud by společnost chtěla sama tuto ztrátu 
vykompenzovat, musela by zvýšit objem prodeje o 2 000 000 Kč. 
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• Rovnováha mezi nabídkou zboží a služeb a poptávkou po nich. Nedostatečná 

poptávka po produktech, které dodavatel vyrábí, prodává nebo vyváží může 

způsobit nepřevzetí odeslaného zboží odběratelem, rušení již nasmlouvaných 

dodávek či omezení veškeré budoucí spolupráce. 

• Síla domácí měny vůči měně exportéra v případě přeshraničního obchodování. 

Jelikož dodávané zboží či služby, stejně tak jako náklady s dodávkou související, 

bývají obvykle fakturovány v měně vývozce, oslabení domácí měny zvyšuje cenu, 

kterou importér za dodávku platí. To má obdobné důsledky jako v předchozím 

případě. 

• Současná pozice ekonomiky v zemi odběratele v rámci hospodářského cyklu. 

Pokud se ekonomická situace zhoršuje a je očekávána recese, riziko selhání 

obchodního partnera a s tím spojené nezaplacení otevřených pohledávek se 

mnohonásobně zvyšuje ve srovnání se situací, kdy země zažívá ekonomický boom. 

Hlavním indikátorem takového stavu je reálná míra růstu hrubého domácího 

produktu sledované ekonomiky. Zjednodušeně se dá říci, že růst HDP signalizuje 

pozitivní ekonomické podmínky a naopak. 

3.1.2 Teritoriální rizika 

Kategorie teritoriálních rizik, která bývají běžně kryta úvěrovým pojištěním, 

obsahuje podle Delbridge [Delbridge, Joseph (1992), str. 2] všechny události politické 

povahy, které mají negativní dopad na obchodně smluvní vztahy, sjednané dle občanského 

práva. Tato obecná definice má zcela konkrétní význam, podíváme-li se na některé 

příklady situací viditelně zvyšujících riziko nezaplacení ze strany odběratele, které však 

nejsou způsobeny faktory ekonomickými, ale politickými: 

• Politické krize, občanské nepokoje, války. Za území nejvíce postižené těmito riziky 

se obvykle považuje oblast Blízkého a Středního východu, většina států bývalého 

SSSR, Karibik či Jižní Afrika, nicméně nelze ho vyloučit prakticky v žádném státě. 

• Na předchozí bod dále navazuje násilná změna vlády nebo nastolení odlišného 

politického režimu. Důsledkem takových událostí může být nahrazení doposud 

uplatňovaných politik zcela opačnými postupy (např. preference státního vlastnictví 

oproti soukromému - zestátnění soukromého subjektu může znamenat konec 
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platnosti všech smluv, do kterých společnost dříve jako samostatný subjekt 

vstoupila), což samozřejmě nezůstane bez dopadů na mezinárodní obchodní vztahy 

dané země a tudíž i na situaci dodavatelů, kteří před takovou změnou s místními 

subjekty obchodovali. 

• Uvalení embarga na obchodování s určitým státem obecně nebo zákaz 

vývozu/dovozu pouze specifického artiklu. Embargo může být uděleno 

mezinárodně například Organizací spojených národů a nebo jen ze strany jednoho 

státu. V obou případech to znamená silné omezení obchodu s postiženou zemí a 

velmi vysoké riziko porušení závazků vyplývajících z již uskutečněných dodávek. 

• Obdobným případem je i zavedení kvót na dovoz či vývoz nebo schválení 

legislativy zakazující prodej specifických výrobků, případně na ně uvalující 

dodatečná cla a daně. Všechny tyto události negativně ovlivní objem obchodování 

s dotyčnými produkty, což následně způsobí především odbytové problémy 

subjektům úzce specializovaným na výrobu a vývoz tohoto druhu zboží. 

• Nedokonalá směnitelnost domácí měny za cizí, omezení maximálního objemu 

nákupu cizí a prodeje domácí měny, regulace a kontrola transakcí denominovaných 

v cizích měnách, vysoké poplatky za cizoměnové operace.26 Všechny tyto opatření 

jsou v kompetenci vlády, případně centrální měnové autority a obchodník sám je 

těžko ovlivní. Opět je zde viditelný negativní dopad na kvalitu dodavatelsko 

odběratelských vztahů. Odběratel se může dostat do situace, kdy i proti své vůli 

nebude schopen exportérovi zaplatit dlužnou částku v cizí měně. 

• V neposlední řadě lze jako politický faktor přispívající k růstu teritoriálního rizika 

zmínit neplnění závazků ze strany veřejné instituce. Transakce s veřejným sektorem 

nebo subjektem ve státním vlastnictví kladou dle mého názoru na dodavatele 

všeobecně vyšší administrativní a vyjednávací nároky, avšak kvalita obchodních 

vztahů a záruka splnění závazků vzniklých z obchodních aktivit většinou vyšší 

                                                

26 S uvedenými faktory souvisí i riziko kurzové, i když se obecně neřadí mezi rizika politická. Vzniká 
v důsledku pohybu směnných kurzů tam, kde transakce probíhají v odlišné měně, než je domácí měna daného 
subjektu. Na rozdíl od většiny rizik implikujících vznik ztráty, z titulu kurzového rizika může stejně tak 
dobře vzniknout zisk - záleží na směru pohybu kurzu a na pozici prodávající versus kupující. Kurzové riziko 
lze účinně řídit zajištěním pomocí derivátů, což však představuje dodatečné náklady a od obchodníka 
vyžaduje alespoň základní orientaci v této oblasti. 
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nebývá. Také zde vyvstává otázka, jak účinně se proti případnému selhání subjektu 

veřejného zájmu lze bránit a vymáhat svá práva. To opět závisí na politické stabilitě 

a institucionální vyspělosti dané země. 

Jako teritoriální rizika lze také bezpochyby označit okolnosti vyplývající 

z geografické polohy dané země, jako je například zvýšený výskyt přírodních katastrof. 

Dále sem patří potenciální ztráty způsobené neznalostí či špatnou aplikací odlišné právní 

úpravy platné v zemi určení vyváženého zboží. 

3.2 Řízení rizik - risk management 

V kontextu obchodní společnosti lze riziko chápat jako pravděpodobnost, že 

nastane okolnost nebo situace s negativními dopady na daný subjekt. Příkladem 

nepříznivých důsledků působení rizika na obchodní společnost může být ohrožení její 

vlastní existence, neúnosný růst nákladů, zhoršení kvality produktů a služeb, ztráta 

zákazníků, poškození dobrého jména a snížení důvěryhodnosti, nepříznivý vliv na životní 

prostředí apod. Je přirozené, že podniky se snaží dopadům rizika předcházet a chránit se 

proti nim - aplikují tzv. risk management, neboli systém řízení rizik. 

Risk management bychom mohli velmi obecně definovat jako výběr, uplatňování a 

neustálou revizi postupů, které společnost při vynaložení co nejnižších nákladů co nejlépe 

ochrání před následky působení rizik. Každý subjekt musí samozřejmě určitou úroveň 

rizika akceptovat, neboť nikdy není možné všechna rizika stoprocentně eliminovat. 

Nicméně systém řízení rizik by měl být alespoň v nějaké své formě přítomen ve všech 

společnostech, a to jako neoddělitelná součást celkového řízení podniku. 

Základní schéma fungování risk managementu by mělo vypadat zhruba takto (viz 

diagram č. 3.1). Jako první krok je potřeba určit potenciální rizika relevantní pro daný 

subjekt. Jakmile byla rizika identifikována, následuje posouzení pravděpodobnosti jejich 

výskytu a závažnosti z nich plynoucích ztrát. Po provedené analýze, včetně vygenerování 

tzv. matice rizik27, která rizika řadí dle pravděpodobnosti výskytu a intenzity nepříznivých 

                                                

27 V příloze č. 3.1 uvádím některé aspekty v chování odběratelů, kterým by společnosti zejména při 
uplatňování interního řízení rizik měly věnovat dostatečnou pozornost. 
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dopadů, by měl být sestaven a následně implementován koncept protirizikových opatření.28 

Konečnou, avšak velmi důležitou fází je kontrola provádění zvoleného plánu spolu s 

dodatečným monitorováním rizik a případné zavedení změn v souladu s aktuálně 

zjištěnými výsledky. 

Diagram č. 3.1 Obecné schéma fungování risk managementu 
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Zdroj: [Volně upraveno dle ISO (2007)] 

                                                

28 Dle Dorfmana [Dorfman (2007), str. 46] existují čtyři kategorie technik řízení rizika: 1) vyvarování se 
riziku, 2) redukce působení rizika, 3) přenesení rizika, 4) akceptování rizika. Vyvarování se riziku znamená 
nepodnikat aktivity, které jsou nositeli daného rizika. Takové řešení však není vhodné vždy, neboť sice 
eliminuje riziko, ale zároveň také neumožňuje získat případný zisk z dané aktivity. Redukce působení rizika 
zahrnuje metody vedoucí ke snížení dopadů a pravděpodobnosti výskytu rizika, příkladem může být 
outsourcing, tj. poskytování služeb externím subjektem. Outsourcingová společnost je specializovaná na 
daný okruh činností, a proto má lepší prostředky k řízení a eliminaci rizik. Klasickým příkladem přenosu 
rizika je uzavření pojistné smlouvy, kdy riziko ošetřené v kontraktu přechází z pojištěného na pojistitele. Na 
druhé straně samopojištění, tj. vytvoření určité finanční rezervy či fondu pro případ krytí ztráty, spadá do 
kategorie akceptování rizika. Je vhodné v případě drobných rizik, proti kterým se nevyplatí pojišťovat. 
Naopak rizika s velmi rozsáhlými až katastrofálními následky, díky nimž jsou v podstatě nepojistitelná (např. 
válka nebo terorismus), jinou možnost než akceptaci rizika de facto neumožňují. 
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3.2.1 Řízení úvěrového rizika 

Výše popsané obecné postupy řízení rizik lze samozřejmě aplikovat i za účelem  

kontroly úvěrového rizika vznikajícího z titulu prodeje na obchodní úvěr. Nicméně ráda 

bych zde ještě zmínila některá další specifika spojená s efektivním managementem 

pohledávek z obchodního styku (volně dle [Atradius (2007), str. 1-4]). 

Předpokladem pro splnění tohoto cíle je v nejobecnější rovině formulování úvěrové 

politiky vůči stávajícím i novým odběratelům a vymezení zásad pro správu portfolia 

obchodních pohledávek. K tomu se bezprostředně váže kvalitně zpracovaná smluvní 

dokumentace a standardizované obchodní podmínky (včetně zahrnutí úroků z prodlení) - to 

vše v souladu s aktuální legislativou ve všech zemích působnosti společnosti. 

V návaznosti na každý individuální obchodní případ je poté potřeba věnovat 

pozornost několika skutečnostem. Uzavření kontraktu s novým zákazníkem musí nutně 

předcházet sběr informací, analýza aktuálních finančních dat a ukazatelů, následné 

stanovení maximální výše úvěru a vhodných platebních podmínek. Bonitu odběratelů je 

nezbytné sledovat i v průběhu plnění kontraktu a případně objem obchodování vhodně 

upravit. V případě obchodů se zvýšeným rizikem (např. exportní transakce do zemí 

s nestabilním politickým klimatem) by společnost měla zvážit možnost využití 

zajišťovacích nástrojů. 

Nezbytná je i včasná fakturace obsahující korektní údaje o odběrateli a s blížící se 

dobou splatnosti pohledávek získávají na významu mechanismy zajišťující včasné inkaso, 

případně vymáhání dlužných obnosů (písemné i telefonické upomínky, spolupráce se 

specializovanými agenturami, případně s právníky apod.). Aktivní přístup a ochota řešit 

problémy vzniklé v důsledku platební neschopnosti klienta mohou pomoci zmírnit dopady 

takové situace a zvýšit šanci na alespoň částečné vymožení dlužné částky. 

V závislosti na rozsahu aktivit podniku je pro zefektivnění práce oddělení řízení 

úvěrových rizik dobré zvážit možnost využití některého z nabízených software řešení. 

Nicméně vzhledem k nákladům nutným pro implementaci takového programu to nebude 

vhodné pro menší subjekty. Stejně tak outsourcing některých činností v rámci řízení 

pohledávek z obchodního styku (např. správa portfolia, inkasní služby, financování atp.) 

může společnosti pomoci, ale i zde je nejprve potřeba zvážit, zda-li přínosy 

z poskytovaných služeb plně vykompenzují náklady na ně vynaložené. 
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3.2.2 Má řízení úvěrového rizika své opodstatnění? 

Úvěrové riziko vyplývá z obchodování na otevřený účet, tj. vzniká v případech, kdy 

dodavatel poskytuje odběrateli určitou lhůtu (obvykle v rozmezí 15 - 90 dnů) na to, aby mu 

zaplatil za dodané zboží nebo služby (tzv. odložená splatnost). Jedná se v podstatě o 

krátkodobý bezúročný úvěr. 

Projevy úvěrového rizika - platební nevůle i neschopnost, ať už vyvolané z jakékoli 

příčiny (ekonomického, teritoriálního i politického rázu), představují významné překážky 

jak domácímu, tak mezinárodnímu obchodu. Místo toho, aby se společnosti plně věnovaly 

svým základním obchodním aktivitám, musí vynakládat úsilí na monitorování 

nesplacených pohledávek, upomínání dlužníků a případně i vymáhání nedobytných dluhů 

hluboko po datu splatnosti. 

Na druhou stranu se tyto činnosti vyplácí - například pokud firma identifikuje u 

svého partnera systematické placení po splatnosti, měla by zpozornět, neboť to může být 

první signál o závažnějších finančních obtížích daného odběratele. Jestliže by společnost 

neučinila žádné kroky a obchodovala s tímto subjektem v nezměněných objemech dál, 

vystavuje se možnému nebezpečí úpadku obchodního partnera a mnohem větším ztrátám, 

než v případě zavedení preventivních opatření. Dojde-li až k insolvenci a pohledávky 

nejsou vhodně zajištěny, znamená to buď vynaložit dodatečné náklady na vymáhání svých 

nároků nebo špatný dluh odepsat. Pokud navíc odběratel sídlí v zahraničí, může se stát 

vymožení dluhu ještě obtížnější díky případným odlišnostem v příslušné právní úpravě. 

Kromě obtíží spojených se samotným vymáháním dluhu postiženému subjektu dále 

hrozí vlastní problémy s chybějící likviditou. K jejich řešení má v podstatě dvě možnosti - 

buď si potřebné finanční prostředky vypůjčí a bude za to nucen platit úrok (připomeňme, 

že dodavatel sám poskytuje obchodní úvěr bezúročně), nebo vzniklé problémy přenese dál 

na vlastní dodavatele tím, že pozdrží své vlastní platby vůči nim. Pokud mu odběratelé 

v dohledné době nezaplatí, dostane se do tzv. druhotné platební neschopnosti - nebude 

schopen plnit své závazky z důvodu neuhrazených pohledávek od odběratelů. 

Z výše uvedeným argumentů vyplývá, že risk management se zaměřením na řízení 

úvěrových rizik má pro obchodní společnosti své opodstatnění a jeho efektivní 

implementace do podnikových procesů jim může napomoci k větší stabilitě a ziskovosti. 

To ostatně dokládá i studie provedená společností Euler Hermes v roce 2006. Z jejích 
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výsledků vyplývá (viz tabulka níže), že cash flow 76 % společností z vybraných 

evropských zemí bylo postiženo pozdními platbami od odběratelů a dokonce 98 % 

subjektů uvedlo, že se setkaly s opožděnou úhradou pohledávek alespoň jednou za dobu 

své existence. Studie dále uvádí, že nejčastějšími příčinami této situace jsou podle 

vlastního názoru postižených společností neefektivní inkasní metody, špatné hodnocení 

rizikovosti obchodních partnerů a chybovost ve vystavených fakturách. V následujících 

kapitolách se budu metodám risk managementu věnovat detailněji. 

Tabulka č. 3.1 Procentuální podíl společností, jejichž likvidita byla negativně 
ovlivněna pozdními platbami od odběratelů 

nikdy neovlivněn vždy ovlivněn 
1 2 3 4 5

Belgie 28% 24% 30% 17% 1%
Francie 19% 21% 34% 17% 9%
Itálie 20% 31% 31% 6% 12%
Maďarsko 46% 31% 15% 6% 2%
Německo 48% 30% 12% 8% 2%
Nizozemí 43% 34% 14% 6% 3%
Polsko 10% 36% 45% 8% 1%
Portugalsko 11% 31% 30% 25% 3%
Španělsko 31% 34% 24% 6% 5%
Velká Británie 19% 33% 27% 16% 5%
celkem 24% 30% 29% 14% 3%  
Zdroj: [Euler Hermes (2006)] 

3.3 Nástroje k řízení úvěrového rizika 

O pohledávkách obecně platí, že dispozice s pohledávkou sama o sobě jejímu 

majiteli nezaručuje získání očekávaného plnění v budoucnosti; jinak řečeno nesplacené 

pohledávky se stávají nositelem úvěrového rizika. Jak je zřejmé z předchozí kapitoly, 

úvěrové riziko jak v národním, tak mezinárodním kontextu obchodování a s přihlédnutím 

k současné situaci ve finanční sféře může znamenat zejména pro obchodní společnosti 

vážný problém, neboť ohrožuje kvalitu nezanedbatelné části jejich účetních aktiv. 

Proto je důležité aktivně přistupovat k řízení úvěrového rizika ať už interně v rámci 

specializovaného oddělení společnosti (např. prověřování bonity a důvěryhodnosti 

obchodního partnera před vstupem do smluvního vztahu, stanovení vlastních úvěrových 

limitů pro jednotlivé odběratele), za pomoci externích agentur poskytujících kreditní 

informace či zřízením vhodného zajišťovacího nástroje. Aby zvolená varianta byla 

efektivní obranou vůči rizikům ohrožujícím právě danou společnost, je před její aplikací 

třeba provést analýzu „nákladů a výnosů“, tj. zjistit, zda a do jaké míry jsou vynaložené 
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prostředky schopny identifikovaným rizikům zabránit. Pro každou společnost pak může 

být vhodná jiná metoda ochrany, případně i jejich vzájemná kombinace. 

3.3.1 Interní řízení úvěrového rizika 

Řízení úvěrového rizika samostatně v rámci vlastních interních procesů neznamená, 

že by společnost riziko selhání obchodních partnerů zanedbávala nebo podceňovala. Může 

se tak rozhodnout po zvážení přínosů a nákladů všech dostupných alternativ s tím, že než 

riziko přenášet na externí subjekt, raději převezme zodpovědnost na sebe. Opodstatněných 

důvodů k tomu se zdá být několik. Společnost se může obávat zhoršení vztahů se 

zákazníky, pokud by starost o inkaso pohledávek svěřila specializované agentuře. Někteří 

odběratelé také vnímají pojištění pohledávek vůči jejich osobě jako projev nedůvěry ze 

strany obchodního partnera. Zejména menší subjekty zase mohou postrádat dostatečnou 

vyjednávací sílu k tomu, aby u protistrany kontraktu prosadili využití například 

dokumentární platby nebo bankovní záruky a na zajištění pomocí instrumentů, které by 

kooperaci odběratele nepotřebovaly, nemají dostatek prostředků. 

Pokud společnost zvolí interní řízení úvěrového rizika (někdy také nazývané jako 

samopojištění), vytváří si za tímto účelem rezervy, z nichž v případě neschopnosti 

některého z odběratelů splácet své závazky kompenzuje deficit likvidních zdrojů. 

Předpokladem pro úspěšnost a efektivitu samopojištění je dostatečný počet 

kvalifikovaných pracovníků, kteří pro společnost zajistí potřebné informace o aktuální 

finanční situaci a platební morálce stávajících obchodních partnerů, budou schopni tyto 

informace analyzovat a jednat podle nich. Dále se s tím pojí aktivní inkasní činnost a 

eventuálně i právní kroky v případě trvalého neplacení ze strany obchodního partnera. 

Snaha o diverzifikaci portfolia odběratelů a zamezení přílišné závislosti na jednom 

konkrétním subjektu tak, aby jeho případná insolvence co nejméně ohrozila existenci 

společnosti, také zvyšuje účinnost interního řízení rizik. 

Sledování průměrného počtu dní mezi uskutečněním prodeje a přijetím platby (days 

sales outstanding) je jednou z vhodných statistik pro ověření efektivity samopojištění. Čím 

kratší dobu podnik potřebuje k inkasu pohledávek, tím dříve může získanou hotovost 

znovu investovat a generovat tak zisk. Dalším indikátorem úspěšnosti při řízení úvěrového 

rizika je poměr odběratelů, kteří platí v rámci dohodnutých platebních podmínek a 

nepřekračují dobu splatnosti. 
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3.3.2 Využití externích agenturních informací 

Jestliže chce společnost řídit úvěrové riziko na vlastní účet, musí si zajistit přístup 

k řadě informací, což vyžaduje nemalé finanční zdroje. Náklady na sběr dat dále rostou 

s počtem a různorodostí klientů. Nepřispívá k tomu ani současná situace v České republice, 

kdy sice společnosti definované v legislativě mají povinnost zveřejňovat určitý objem 

hospodářských informací, ale ve skutečnosti se raději vystavují riziku udělení pokuty, než 

aby požadované informace uvolnily. Veřejně dostupné zdroje, které by sloužily pro 

investory nebo dodavatele k posouzení finanční situace obchodního partnera a stanovení 

jeho bonity, jsou tedy značně nekompletní.29 

Za těchto okolností proto může být výhodné využít specializovaných skóringových 

agentur,30 které mají přístup k rozsáhlým databázím informací o tuzemských i zahraničních 

ekonomických subjektech. Někdy tuto funkci plní také úvěroví pojistitelé, pokud kreditní 

informace poskytují jako samostatný produkt. Zakoupením kreditní informace společnost 

získá detailní přehled o obchodním partnerovi (obor podnikání, vlastnické poměry, historie 

subjektu, jeho platební morálka, bonita, údaje z finančních výkazů atd.), a to včetně 

doporučení do jaké maximální výše je vhodné odběrateli poskytnout obchodní úvěr. 

Vyhotovení takové analýzy je rychlé, cenově dostupné (dle Laštovičky [Laštovička 
                                                

29 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů jsou dva základní zákony ukládající společnostem v ČR informační 
povinnost. Tato povinnost je realizována prostřednictvím veřejně přístupné evidence v obchodním rejstříku, 
konkrétně v tzv. sbírce listin a platí pro všechny společnosti v rejstříku zapsané. Informační povinnost se 
vztahuje zejména na tyto dokumenty: výroční zprávy, řádné, mimořádné i konsolidované účetní závěrky 
(minimálně rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha), zprávu auditora o ověření účetní závěrky, pokud se 
jedná o auditovanou účetní jednotku, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami a návrh rozdělení zisku či 
vypořádání ztráty. [Tomis (2008), str. 19 - 22] 

Podle průzkumu společnosti Creditreform [Creditreform (2008a)] se míra dodržování zákonné povinnosti 
zveřejňovat hospodářské informace mezi jednotlivými evropskými zeměmi liší. Většina společností ze 
západoevropských zemí publikuje své závěrky naprosto běžně (Creditreform uvádí, že firem plnících tuto 
povinnost je mezi 90 až 95 %). V některých zemích, jako například v Belgii, Francii, Dánsku nebo Norsku, 
totiž za porušení informační povinnosti hrozí nejen pokuty, ale až zrušení společnosti. Naopak německé 
firmy jsou v tomto ohledu nejméně spolehlivé, pouze 12 % z nich požadované informace zveřejní. V České 
republice dosahuje podíl společností plnících svou povinnost 38 %. Jako nejčastější důvody, proč tak nečiní 
společnosti uvádějí a) neinformovanost o této povinnosti, b) obchodní tajemství (ohrožené se mohou cítit 
především sítě obchodních řetězců, diskonty apod., kde i ze samotných finančních výkazů lze vyčíst důležité 
informace o uplatňované obchodní strategii) c) ohrožení soukromí a rodinného života, obavy z vydírání (týká 
se zejména malých soukromých podnikatelů). Většinou však platí, že společnosti s dobrými výsledky své 
hospodářské informace bez problémů zveřejňují. 
30 Na českém trhu působí tři nadnárodní skóringové agentury - německá společnost Creditreform, 
Dun&Bradstreet původem z USA a francouzská skupina Coface, která je největším dodavatelem kreditních 
informací nejen v ČR, ale i v rámci střední Evropy. 
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(2007)] stojí analýza od skóringové agentury maximálně v řádu jednotek tisíc korun a 

dodací lhůta se pohybuje do šesti dnů) a úvěrovému manažerovi napomůže jak v interním 

procesu prvotního schvalování úvěrového rámce, tak i při následném řízení rizik. 

Rating představuje další externí zdroj informací využitelný pro rozhodování o tom, 

zda obchodovat či neobchodovat s daným obchodním partnerem. Jedná se o 

standardizované, komplexní a především nezávislé hodnocení obchodních subjektů, ale 

také municipalit nebo států, prováděné ratingovými agenturami.31 Jako výsledek provedené 

analýzy obdrží hodnocená společnost ratingovou známku, která odráží její schopnost 

dostát včas svým splatným závazkům (přehled všeobecně uznávaných ratingových známek 

prezentuje následující tabulka). Škála ratingových známek je relativně jednoduchá, to se 

však nedá říci o metodice vedoucí k jejich stanovování. Každá z agentur používá vlastní 

metodologii a know-how (sledují mimo jiné vnější i vnitřní prostředí hodnoceného 

subjektu, posuzují jeho aktuální finanční situaci i strategie, které hodlá sledovat do 

budoucna, zajímají se o vlastnickou strukturu apod.), proto se i výsledný rating pro stejnou 

společnost může lišit.  

Tabulka č. 3.2 Ratingová stupnice nejznámějších ratingových agentur 
Standard 
& Poor's Moody's Fitch
AAA Aaa AAA úvěrové riziko téměř nulové
AA Aa AA bezpečná investice, nízké riziko selhání
A A A bezpečná investice, pokud nedojde k neočekávaným událostem s 

negativním dopadem na ekonomiku jako celek nebo na dané odvětví
BBB Baa BBB středně bezpečná investice, mohou se vyskytnout problémy
BB Ba BB spekulativní investice, je problematické předpovědět budoucí vývoj
B B B spekulativní investice, očekává se další zhoršení situace
CCC Caa CCC
CC Ca CC
C C C
D DDD

DD
D

vysoká pravděpodobnost insolvence

investice v nejvyšším ohrožení

bezpečné
investice

spekulativní
investice

 
Zdroj: Vlastní úprava podle [Swiss Re (2003)] 

O rating subjekty žádají s cílem zvýšit svou kredibilitu a dobré jméno, případně si 

ulehčit vstup na mezinárodní trhy.32 Jedná se o všeobecně uznávanou formu hodnocení, 

                                                

31 Mezi nejznámější světové ratingové agentury patří Standard & Poor's, Moody's a Fitch. Na českém trhu 
působí první ratingová agentura CRA Rating Agency teprve od roku 1998. 
32 Společnost Standard & Poor’s nově navrhuje hodnotit podnikový risk management v rámci celkového 
ratingového procesu nejen pro banky a pojišťovny, ale také pro společnosti nepodnikající ve finančnictví. 
Společnosti, které aktivně uplatňují podnikový risk management tak dostanou příležitost výrazně zvýšit svoji 
úvěruschopnost. 
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nicméně využití v běžném obchodě v rámci České republiky má poněkud omezené - nemá 

zde tak hlubokou tradici jako v západní Evropě nebo v USA a díky své finanční i časové 

náročnosti si jej střední a malé podniky většinou nemohou dovolit. 

3.3.3 Zajišťovací nástroje 

Poslední alternativa představuje širokou škálu produktů sloužících ke snížení 

expozice vůči úvěrovému riziku. Patří k nim například zástavní právo, smluvní pokuta, 

ručení či některé bankovní instrumenty, které plní zároveň zajišťující funkci – 

dokumentární akreditiv, bankovní záruka, směnka. Dále můžeme zmínit nástroje 

alternativního přenosu rizika a kreditní deriváty. V neposlední řadě také faktoring, 

forfaiting či pojištění pohledávek. Některé jmenované nástroje v sobě navíc  kombinují dvě 

funkce – zajišťují rizika a zároveň umožňují financování společnosti prostřednictvím 

pohledávek, které při obchodování vznikají. Tato skupina produktů vždy funguje na 

obdobném principu, kdy pohledávky jsou dočasně nebo trvale postoupeny třetímu subjektu 

výměnou za finanční protihodnotu. Výše peněžního plnění a podmínky, za kterých mohou 

být pohledávky postoupeny, závisí na zvoleném typu financování, konkrétních 

požadavcích obchodníka a možnostech financující instituce. 

Ne všechny uvedené  instrumenty předcházejí vzniku úvěrového rizika, ale pouze 

snižují jeho dopady - např. úroky z prodlení nebo smluvní pokuta. Aplikují se totiž až 

v případě, kdy protistrana kontraktu nedostála svým závazkům (kupující se opozdil 

s platbou, prodávající nedodal zboží či službu včas atd.). U jiných je jejich využití 

podmíněno souhlasem obou smluvních protistran, a to může být komplikované, či někdy 

nežádoucí. Například v počátcích obchodního vztahu se partneři dohodnou na nějaké 

platební podmínce, což s sebou samozřejmě nese určité transakční náklady. S postupem 

času může tedy odběratel začít vyvíjet tlak na upuštění od takové podmínky a obchodování 

na běžný obchodní úvěr - to ale pro dodavatele znamená vystavení úvěrovému riziku 

v plné výši. V uvedeném případě se dodavateli naskýtá příležitost využít zajištění, o 

kterém by odběratel nemusel být ani informován (např. pojištění pohledávek). Některé 

typy ochrany proti úvěrovým rizikům zase nejsou pro použití v obchodním styku zcela 

vhodné nebo běžné, dále tedy v detailu uvádím pouze ty nejvíce využívané. 
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Dokumentární platby 

Podíváme-li se na možnosti úhrady ceny dodaného zboží či služby z časového 

hlediska, dostaneme tři způsoby. Při platbě předem obdrží dodavatel celou kupní cenu ještě 

před odesláním zboží, což pro něj zároveň znamená minimalizaci rizika nezaplacení ze 

strany odběratele. Naopak při platbě po dodání zboží (na obchodní úvěr) nese dodavatel 

celé úvěrové riziko sám. Obě tyto platební metody (tzv. hladké platby) mají společnou 

vlastnost, a to že jsou jednoznačně výhodné pro jednu z obchodních stran. Bude-li mít tedy 

jeden z partnerů na trhu dominantní postavení, může si vyjednat použití pro něj příznivé 

platební podmínky. Většinou ale ani jeden z účastníků obchodní transakce nedisponuje 

dostatečnou vyjednávací silou, a tak dojde ke kompromisu. Je možné obě metody 

zkombinovat (určité procento kupní ceny je zaplaceno před a zbývající po dodání zboží) 

nebo použít tzv. dokumentární platby – dokumentární inkaso33 a dokumentární akreditiv,34 

kdy dochází k platbě oproti dodání zboží35 a dodavatel i odběratel mají  při takto 

provedené platbě rovnocenné postavení. Dodavatel, v jehož prospěch je akreditiv vystaven 

se zajišťuje vůči riziku nezaplacení ze strany odběratele a zároveň odběratel je zajištěn 

proti placení aniž by obdržel zboží, jež sám v rámci akreditivu specifikoval. Obecně lze 

konstatovat, že dokumentární platby jsou bezpečnější (riziko obchodního partnera je 

převedeno na riziko banky, které lze považovat za minimální), avšak nákladnější než 

hladké platby (časová a administrativní náročnost, poplatky bance).  

Bankovní záruka 

Bankovní záruka36 představuje typický produkt využívaný v (mezinárodním) 

obchodě k zajištění vzájemných rizik vyplývajících ze závazkových vztahů mezi 

                                                

33 „Smlouvou o bankovním dokumentárním inkasu se zavazuje banka vydat třetí osobě dokumenty 
opravňující nakládat se zbožím nebo jiné doklady, bude-li při jejich vydání zaplacena určitá peněžní částka 
nebo proveden jiný inkasní úkon.“ [obchodní zákoník, § 697] 
34 „Smlouvou o otevření akreditivu se zavazuje banka příkazci, že na základě jeho žádosti poskytne určité 
osobě (oprávněnému) na účet příkazce určité plnění, jestliže oprávněný splní do určité doby stanovené 
podmínky, a příkazce se zavazuje zaplatit bance úplatu.“ [obchodní zákoník, § 682] 
35 Placení oproti zboží znamená, že odběratel platí v okamžiku obdržení dispozičních dokumentů, které toto 
zboží představují, anebo v okamžiku uvolnění kontroly nad zbožím třetí osobou ve svůj prospěch. [Andrle 
(2008), str. 16-17] 
36 „Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité 
peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo 
budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině.“ [obchodní zákoník, § 313] 
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smluvními partnery. Banka odběratele se zde zavazuje uhradit kupní cenu dodavateli 

v případě, že odběratel tento svůj závazek v daném termínu nesplní (tzv. platební záruka). 

Na druhé straně může jít o závazek banky vyplatit určitý finanční obnos odběrateli pokud 

dodavatel plně nedodrží podmínky stanovené v kupní smlouvě (tzv. neplatební záruka).37 

Bankovní záruka má tedy univerzální povahu a lze ji použít k zajištění obou typů rizik 

vznikajících při obchodování – na straně prodávajícího i kupujícího. Je nutné ale zdůraznit, 

že bankovní záruka kryje pouze jednotlivé transakce. Pokud by se tedy dodavatel chtěl 

zajistit proti riziku u všech svých obchodů s různými odběrateli, musel by pro každý z nich 

sjednávat novou bankovní záruku, což by mohlo vést k enormnímu nárůstu transakčních 

nákladů. Proto je vhodné bankovní záruku kombinovat s ostatními zajišťovacími nástroji. 

Faktoring 

Faktoring se používá jednak jako nástroj k zajištění úvěrového rizika (včetně 

správy pohledávek), ale také k financování podniku prostřednictvím odkupu krátkodobých 

pohledávek (se splatností cca kolem tří měsíců) - tedy jako alternativa bankovního úvěru. 

Při využití faktoringu získává společnost téměř okamžitě po vystavení faktur k dispozici 

peněžní prostředky, které by jinak měla v pohledávkách vázané po celou dobu jejich 

splatnosti. Může je tak využít k financování svých provozních potřeb nebo k realizaci 

nových podnikatelských záměrů. Faktoring funguje na základě rámcové smlouvy mezi 

faktorem a klientem. Je v ní vymezeno období, objem postupovaných pohledávek i další 

podmínky kontraktu, především termín a výše vyplacení zálohy a doplatku z postoupených 

pohledávek (záloha se pohybuje nejčastěji v rozmezí 70 - 90 % z jejich nominální 

hodnoty). 

Předmětem faktoringu se mohou stát téměř jakékoli pohledávky z obchodního 

styku, na posouzení jejich rizikovosti ovšem závisí výše nákladů financování, tj. částky, 

kterou si faktoringová společnost účtuje za své služby. Tu odečte od doplatku klientovi 

poté, co vyinkasuje celou výši pohledávky od odběratele. Běžně to bývá v řádu 0,3 – 1,5 % 

z nominální hodnoty pohledávek. Navíc si faktoringová společnost účtuje úrok, 

                                                

37 Jedná se o typ bankovní záruky zajišťující závazky, které nemají charakter peněžního plnění – příkladem 
mohou být právě závazky dodavatele. Další typy neplatebních záruk obvyklých v praxi zahrnují záruku za 
nabídku do veřejné soutěže (bid bond), akontační záruku (advance payment guarantee) či kauční záruku 
(performance guarantee). [Čermáková (2002), str. 49-52] 
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odpovídající obvyklým sazbám pro krátkodobé bankovní úvěry, a to za předčasnou úhradu 

pohledávek. Celkové náklady na faktoring v sobě tedy obsahují poplatek za transfer rizika 

a za poskytnutí finančních prostředků. 

Pokud by odběratel nemohl nebo nechtěl svým závazkům v den splatnosti 

pohledávky dostát, plynou z toho pro klienta důsledky podle toho, jaký typ faktoringu 

zvolil. V případě tzv. bezregresního faktoringu přebírá zodpovědnost za vymáhání 

nedobytných pohledávek faktor a zavazuje se klientovi uhradit plnou výši postoupených 

pohledávek do určité lhůty po splatnosti (obvykle 90 dní). Ovšem u regresní verze zůstává 

tato povinnost v kompetenci klienta s tím, že musí faktoringové společnosti vrátit celou 

výši předem vyinkasované zálohy, a zároveň mu neodpadá závazek zaplatit poplatek za 

faktoringové služby.38 

Faktoring je ve své bezregresní formě vhodným prostředkem k řízení úvěrových 

rizik, poskytuje stoprocentní ochranu před selháním obchodního partnera aniž by dotyčný 

k postoupení pohledávek musel vydat souhlas. Zároveň představuje výhodný nástroj 

krátkodobého financování společnosti prostřednictvím pohledávek, zejména díky rychlému 

a dobře plánovatelnému cash flow. Většina faktoringových společností také nabízí službu 

kompletní správy pohledávek v případě, že klient faktorovi postupuje většinu svého 

portfolia. Nicméně vzhledem k nákladům s ním spojeným může být v dlouhodobějším 

horizontu draží než klasický bankovní úvěr. Další výhodu lze spatřovat v možnosti 

prodávat na otevřený účet s delší platební podmínkou a zvýšit tak konkurenceschopnost 

společnosti na trhu. [Vaigert et al. (2006), str. 238-9] 

Forfaiting 

Oproti faktoringu bývá forfaiting využíván k zajištění a financování dlouhodobých, 

z velké míry exportních pohledávek znějících na vyšší částky (vhodné např. pro investiční 

celky) a zajištěných vhodným instrumentem (směnkou, akreditivem, bankovní garancí 

                                                

38 Obdobou faktoringu je tzv. diskontování pohledávek (invoice discounting). Jedná se o mezistupeň mezi 
klasickým bankovním úvěrem a faktoringem. Stejně jakou u faktoringu společnost dostává od poskytovatele 
zaplaceny vydané faktury (obvykle do výše 85 %), nicméně správa pohledávek je ponechána zcela v její 
kompetenci. To znamená, že na rozdíl od faktoringu nevstupují odběratelé společnosti využívající 
diskontování pohledávek do žádného vztahu s jeho poskytovatelem (naopak při využití faktoringu platí 
odběratelé vyfakturované dodávky přímo faktorovi), což může být považováno za výhodu - nehrozí zde 
žádné spekulace o finanční stabilitě ze strany odběratelů společnosti. [Irons (2008)] 
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apod.) Forfaiter je odkupuje bez zpětného postihu na původního věřitele, tj. ten 

v budoucnosti nenese žádná finanční rizika plynoucí z možného defaultu odběratele. Stejně 

jakou u faktoringu získává klient téměř okamžité finanční plnění za postoupené 

pohledávky, snížené o odměnu forfaiterovi. Díky podkladovým zárukám lze forfaitingovou 

smlouvu uzavřít dokonce ještě před vznikem samotné pohledávky, pouze na základě 

kontraktu, a čerpat tak první část finančních prostředků ihned při podpisu smlouvy a další 

postupně dle realizace dodávek. 

Využitím forfaitingu lze efektivně snížit vývozcovu expozici především vůči 

teritoriálním, ale i dalším komerčním rizikům, vznikajícím v souvislosti s mezinárodním 

obchodem. V neposlední řadě představuje forfaiting, stejně jako faktoring, významné 

zkrácení doby mezi vznikem pohledávky a jejím vyrovnáním, což umožňuje opětovné 

investování volných prostředků. [Mejstřík et al. (2008), str. 362-366] 

Směnky 

Eskont směnky lze použít k financování v případě, že subjekt má mezi svými aktivy 

tzv. směnečnou pohledávku (směnku) a postoupí ji bance, popř. jiné instituci zabývající se 

eskontem směnek ještě před dobou splatnosti. K převodu dochází s diskontem, čili pod 

nominální hodnotu směnky, což analogicky odpovídá principu fungování faktoringu i 

forfaitingu – původní vlastník postoupením (zde eskontem) získá peněžní hotovost před 

splatností pohledávky, ale ve výši snížené o odměnu faktorovi či forfaiterovi (zde diskont). 

Stejně jako u regresního faktoringu zůstává původní věřitel po eskontu směnky 

zodpovědný za inkaso od odběratele, pokud ten neumoří své závazky vůči novému majiteli 

směnky ve stanovené lhůtě. [Vaigert et al. (2006), str. 242] 

Pojištění pohledávek 

Úvěrové pojištění poskytuje společnostem krytí otevřených pohledávek 

z obchodního styku a obecně chrání dodavatele před rizikem nezaplacení ze strany 

odběratele, ať už způsobeným komerčními riziky (platební neschopnost či platební nevůle) 

nebo rizikem teritoriálním (nařízení lokální vlády znemožňující plnit závazky, války či 

občanské nepokoje apod.). V návaznosti na snižování rizika také napomáhá ke získání 

levnějších finančních zdrojů – zmírněním rizika nesolventnosti obchodních partnerů si 
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společnost může půjčovat za výhodnější úrokové sazby. Pojištění pohledávek jakožto 

nástroj řízení úvěrových rizik bude detailněji diskutováno v rámci kapitoly 4.3.39 

Cenné papíry zajištěné aktivy 

Pro řízení úvěrového rizika lze použít i poměrně nové instrumenty kapitálových 

trhů, a to tzv. kolateralizované (tj. aktivy zajištěné) cenné papíry (Asset-backed securities - 

ABS),40 jejichž hotovostní tok je odvozen od stanoveného balíku podkladových aktiv. 

Využití ABS, podobně jako u faktoringu, umožňuje za určitých podmínek předčasné 

získání finančních prostředků z nesplacených pohledávek z obchodního styku (po odečtení 

rizikové prémie jakožto ceny za poskytnutí likvidity). Pro obchodování s cennými papíry 

zajištěnými aktivy se obvykle zakládá separátní účelová společnost,41 která nakoupí určitá 

homogenní aktiva (např. právě pohledávky z obchodního styku), na jejichž podkladě pak 

emituje cenné papíry a nabízí je k prodeji konečným investorům. Následné cash flow 

z vlastněných aktiv (v daném případě to znamená zaplacení pohledávek odběratelem 

původního vlastníka) je použito ke splacení emitovaných obligací v době jejich dospělosti. 

Původní vlastník typicky odprodá SPV celé své portfolio pohledávek, tím na ní převede 

riziko a získá finanční zdroje obratem využitelné pro další fungování společnosti. [Jílek 

(2000), str. 510-511] 

                                                

39 Zajímavý produkt nabízí Komerční úvěrová pojišťovna EGAP (KÚP). Jedná se o spojení úvěrového 
pojištění a vlastního credit managementu společnosti do jednoho produktu. Pokud společnost aktivně řídí 
rizika déle než jeden rok, její postupy jsou určitým způsobem standardizované a pokrývají všechny činnosti 
nutné k samostatnému řízení rizika (tj. ohodnocení rizikovosti a bonity odběratelů, stanovení kreditních 
limitů a platebních podmínek, monitorovací systém pro sledování vývoje finanční situace stávajících 
obchodních partnerů a případné korekce již udělených limitů, systematické vymáhání pohledávek po 
splatnosti), může být do smlouvy o pojistném krytí zahrnuta funkce tzv. úvěrového manažera. Ten má poté 
za předpokladu dodržení uvedených postupů pravomoc samostatně rozhodovat o limitech do předem 
stanovené výše a v případě selhání odběratele bude společnost odškodněna stejně, jako kdyby o úvěrovém 
limitu rozhodla sama pojišťovna. KÚP jako hlavní výhody tohoto produktu uvádí především snížení nákladů 
a administrativní zátěže spojené s pojištěním a zvýšení flexibility obchodních vztahů s odběrateli. [KÚP 
(2006)] 
40 Proces seskupení a transformace úvěrů (či obecně jakýchkoli, většinou nepříliš likvidních aktiv) na cenné 
papíry zajištěné těmito aktivy se nazývá sekuritizace. Jedná se vlastně o zlikvidnění aktiv na trhu cenných 
papírů. Důvodem pro sekuritizaci může být snaha přenést riziko svázané s podkladovými aktivy na jiné 
účastníky na trhu, refinancovat podkladová aktiva, případně obojí najednou. Sekuritizace je nejrozšířenější 
v USA, a to zejména v případě hypotečních úvěrů (tzv. Mortgage-Backed Securities). [Jílek (2000), str. 504] 
41 Takto účelově založená společnost bývá označována jako special purpose vehicle (SPV) nebo conduit. 
Předmětem její činnosti bývá pouze určitý typ transakcí, specifický nebo časově limitovaný projekt - v tomto 
případě obchodování s cennými papíry zajištěnými aktivy. Výhodou tohoto typu společnosti dále je, že za 
splnění určitých podmínek ohledně vlastnické struktury a managementu není v případě jejího úpadku 
postižena žádná jiná společnost ve skupině (tj. ani mateřská ani dceřiná). [Gorton, Souleles (2005), str. 1-2] 
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Kreditní deriváty 

Další alternativou k pojištění pohledávek z obchodního styku mohou být kreditní 

deriváty. Dle Dědka [Dědek (2006), str. 33, 35-36] se jedná o finanční instrumenty, určené 

k oddělení úvěrového rizika od podkladového aktiva a k samostatnému řízení tohoto rizika. 

Nejpříhodnější jsou v tomto kontextu tzv. swapy úvěrového selhání (credit default swaps - 

CDS). Jejich držitel má nárok na plnění v případě, že nastane tzv. kreditní událost. Tou 

může být selhání v souvislosti s povinností splácet úvěr nebo vyplácet kupón obligace, dále 

pak například úpadek či restrukturalizace dluhu emitenta, snížení ratingu či pokles tržních 

cen vztahujících se k podkladovému aktivu atp. Fungování CDS dokumentuje diagram 

č. 3.1. 

Diagram č. 3.1 Swap kreditního selhání 

Protistrana 
swapuInvestorPodkladové 

aktivum

Podmíněná platbaInvestice

Výnos Swapová prémie
 

Zdroj: [Dědek (2006), str. 36] 

Investor, jemuž sice náleží výnosy plynoucí z investice do podkladového aktiva, ale 

který si není jist jejich výší a trváním, má zájem o koupi kreditní ochrany. Vstoupí tedy do 

swapu a platí protistraně swapovou prémii, výměnou za podmíněnou platbu v případě 

výskytu kreditní události. Jsou-li CDS využívány jako substitut pojištění pohledávek, může 

se stát, že dojde k časovému nesouladu mezi okamžikem, kdy odběratel nedodrží své 

závazky plynoucí z poskytnutého obchodního úvěru a kreditní událostí, podmiňující plnění 

z kreditního swapu. To znamená, že využití CDS neposkytuje 100% zajištění před 

úvěrovým rizikem plynoucím z nesplacených pohledávek z obchodního styku. Další 

důvod, proč kreditní deriváty nejsou k tomuto účelu tak široce vyžívány jako ostatní již 

zmiňované nástroje, představuje fakt, že CDS jsou k dispozici pro značně omezený počet 

subjektů, a tudíž nejsou schopné pokrýt portfolio obchodních partnerů potenciálního 

zájemce tak dobře, jako například úvěrové pojištění. Proto jako klíčoví hráči na trhu 

s kreditními deriváty vystupují zejména banky, investiční fondy, pojišťovny či zajišťovny. 

3.3.4 Porovnání zajišťovacích nástrojů 

Ze škály výše uvedených nástrojů, určených k zajištění úvěrového rizika, mě pro 

účely diplomové práce nejvíce zajímá pojištění úvěrových rizik. Proto se budu ještě krátce 
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věnovat porovnání vybraných aspektů jednotlivých typů zajištění právě s pojištěním 

pohledávek. Některá východiska k tomu prezentuje následující tabulka. 

Tabulka č. 3.3 Charakteristiky alternativních zajišťovacích nástrojů 
Dokumentární platby Bezregresní faktoring Pojištění pohledávek

Míra zajištění velmi vysoká cca 80 % cca 80 %
Financování ne ano ne
Vztah s 
odběratelem nutná domluva do vztahu vstupuje třetí strana - faktor odběratel nemusí být informován

Náklady nízké vyšší vyšší
Administrativní 
náročnost

nízká
vyšší, ale snižuje se s využitím online 
služeb

vyšší, ale snižuje se s využitím online služeb

Související služby žádné
kreditní informace, správa a inkaso 
pohledávek

kreditní informace, posouzení rizikovosti 
odběratele, správa a inkaso pohledávek

 
Zdroj: Upraveno dle [Swiss Re (2006), str. 15] 

Pokud bychom se zajímali o míru zajištění, tak nejvyšší ze srovnávaných nástrojů 

poskytují dokumentární platby (případně bankovní záruka), neboť riziko nezaplacení 

odběratelem je převedeno na banku a pokud nebudeme brát v úvahu extrémní situace, tak 

lze dle mého názoru považovat riziko selhání bankovní instituce za blížící se nule. 

V případě faktoringu a pojištění pohledávek se zajištění na celý objem postoupených či 

pojištěných pohledávek nevztahuje, vždy je vyžadována určitá spoluúčast pojištěného (cca 

10 - 20 %). Na druhou stranu dokumentární platbu, případně bankovní záruku je potřeba 

sjednat pro každou individuální transakci zvlášť, což vede ke zvyšování transakčních 

nákladů. V tomto ohledu je úvěrové pojištění i faktoring „pohodlnější“, neboť v rámci 

jedné smlouvy lze pokrýt celé portfolio pohledávek z obchodního styku. 

Zatímco dokumentární platby, bankovní záruka, pojištění pohledávek nebo kreditní 

deriváty chrání před úvěrovým rizikem, využití faktoringu, forfaitingu, eskont směnky, 

případně i aktivy kryté cenné papíry poskytují společnosti navíc i zdroj krátkodobého 

financování. To ocení zejména subjekty působící v odvětvích náročných na likviditu. 

Volba vhodného nástroje k zajištění rizika by také měla reflektovat, jak jeho použití 

ovlivňuje dodavatelsko-odběratelské vztahy. Přímou spolupráci s odběratelem vyžaduje 

použití dokumentárních plateb, bankovní záruky nebo eskont směnky. Nicméně tyto 

nástroje představují standardní techniky běžně přítomné zejména u exportního 

obchodování (často v nich jako třetí strana vystupují banky považované za nerizikové 

partnery) a je vysoce pravděpodobné, že jejich existenci odběratel nepovažuje za negativní, 

naopak často je sám iniciuje (např. pokud má zájem od daného dodavatele odebírat zboží a 

je si vědom, že na nezajištěný obchod by nepřistoupil, např. z důvodu teritoriálního rizika). 
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Na druhou stranu pojistit si pohledávky z obchodního styku nevyžaduje předchozí 

souhlas partnera a ten o této skutečnosti nemusí vědět po celou dobu trvání kontraktu. Zda 

mu to dodavatel sdělí, je zcela v jeho kompetenci. Nicméně pokud se odběratel o pojištění 

dozví ex post, může to negativně zapůsobit na vztahy s dodavatelem. Obdobný případ 

nastává u faktoringu, ovšem s tím rozdílem, že faktor spravuje postoupené pohledávky a 

přímo vstupuje do konkrétních jednání s odběrateli ve jménu a na pokyn dodavatele. Opět 

bude záležet na vnímání protistrany, jak se k takové situaci postaví. Společnosti v České 

republice stále ještě z velké míry chápou úvěrové pojištění i faktoring jako projev 

nedůvěry vůči jejich entitě a ne jako nástroj k zajištění úvěrového rizika. Ze své praxe 

můžu uvést příklad situace, kdy odběratel byl pojišťovnou požádán o poskytnutí finančních 

výkazů za účelem udělení úvěrového limitu. On to striktně odmítl s tím, že pokud jeho 

dodavatel takto postupuje, s okamžitou platností s ním ukončí spolupráci. 

Z pohledu nákladovosti i administrativní náročnosti vychází nejlépe dokumentární 

platby spolu se zárukami nebo směnkami - z velké části se na nich totiž podílí i obchodní 

partner. Nicméně jak už jsem zmínila, tyto nástroje kryjí pouze jednotlivé transakce zvlášť, 

proto i s rostoucím objemem obchodování rostou související náklady a nutná 

administrativa. Naopak s úvěrovým pojištěním, faktoringem i forfaitingem jsou spojeny 

vysoké administrativní náklady, plynoucí zejména z povinnosti dodavatelů pravidelně s 

pojišťovnou nebo faktorem komunikovat a reportovat například objem otevřených 

pohledávek. 

Pro ilustraci jsem se v příloze č. 3.2 pokusila vyčíslit výši nákladů souvisejících 

s vybranými zajišťovacími nástroji, konkrétně s dokumentárními platbami, bezregresním 

faktoringem a úvěrovým pojištěním. Výslednou cenu, kterou musí uživatel těchto produktů 

zaplatit, není bohužel možné vyjádřit jednou částkou. Některé ze složek nákladů totiž 

závisí na hodnotě akreditivu nebo inkasa, na nominální částce pohledávek postoupených 

faktorovi, případně na obratu pojištěných pohledávek. U všech nástrojů vstupuje do 

konečné podoby ceny rovněž míra rizika, popřípadě další faktory hodnocené subjektivně 

podle metodiky jednotlivých poskytovatelů. Z uvedených důvodů není jednoznačné 

vyčíslení a porovnání nákladů možné, ovšem obecně lze shrnout, že nejméně nákladné jsou 

dokumentární platby, protože celkové náklady se dělí mezi dodavatele i odběratele. 

Následuje pojištění pohledávek, kde přibývají poplatky za kontinuální prověřování bonity 

odběratelů. Nejdražší pak je využití faktoringu. Faktor kromě prvotního zhodnocení rizika 
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pro přijetí pohledávek k postoupení poskytuje klientům i financování, za které si účtuje 

úrok. Faktoringové společnosti si navíc postoupené pohledávky dále pojišťují u úvěrových 

pojišťoven a tyto náklady obratem promítají do ceny svých služeb. 

Přímo úměrný nákladům, nutným vynaložit na zajištění rizika, je i rozsah služeb, 

které dodavatel spolu se zajištěním dostane. V případě pojištění úvěrových rizik, 

faktoringu nebo forfaitingu se jedná o poskytování kreditních informací a poradenství 

(u pojištění i posouzení rizikovosti odběratele), eventuálně o správu a inkaso pohledávek. 

Ostatní nástroje s sebou tyto služby nenesou. Pak záleží na každé společnosti, zda je 

ochotna za ně platit a do jaké míry jí přinášejí dodatečnou přidanou hodnotu. Myslím si, že 

zejména pro menší firmy s nedostatkem kvalifikovaných pracovních sil, které by se mohly 

věnovat činnostem spojeným s řízení rizik, mohou být doprovodné služby nabízené 

pojišťovnami nebo faktoringovými společnostmi přínosem. To samé platí pro společnosti 

s velkým počtem menších odběratelů, kde náklady na získávání potřebných informací a 

sledování jejich finanční situace mohou dosáhnout neúměrné výše. 

3.3.5 Shrnutí 

Na závěr kapitoly bych ráda shrnula doposud prezentované poznatky, týkající se 

úvěrového rizika obchodních společností a jeho řízení. Jak jsem již uvedla, při poskytování 

obchodního úvěru  je dodavatel ohrožen selháním obchodního partnera v důsledku 

působení jak komerčních, tak i teritoriálních rizik. V návaznosti na neplacení ze strany 

odběratele pak mohou prodávajícímu vyvstat i vlastní problémy s likviditou a obratem se 

tak dostává do tzv. druhotné platební neschopnosti. 

Jako prevence proti takovým následkům slouží postupy souhrnně nazývané jako 

risk management. Společnosti mají možnost k řízení rizik využít různých zajišťovacích 

nástrojů, anebo se spolehnout na vlastní interní postupy, doplněné o potřebné informace 

poskytované specializovanými externími agenturami. Než se společnost rozhodne, jaká 

alternativa je ke snižování na ni působících rizik nejvhodnější, měla by: a) identifikovat 

oblasti, které budou s největší pravděpodobností díky působení rizik postiženy, b) provést 

analýzu nákladovosti uvažovaného zajištění v protikladu k benefitům plynoucím ze 

zvolené ochrany. A zejména v době ekonomické recese, implikující zvýšenou míru rizika 

nejen v domácím, ale především mezinárodním obchodování, je potřeba pravidelně 

přehodnocovat účinnost prováděných opatření a závažnost rizik samotných. 
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4. Pojištění pohledávek z obchodního 
styku 

Pokud vezmeme v úvahu typickou nefinanční společnost a podíváme se na její 

rozvahu, pohledávky z obchodního styku budou tvořit značnou část aktiv, obdobná situace 

bude na straně pasiv ve formě obchodních závazků. Prodej a zároveň nákup zboží či služeb 

na obchodní úvěr je zřejmě největším zdrojem krátkodobého firemního financování. A 

protože se pohybujeme v reálném světě, je s obchodováním na úvěr spojena řada rizik. 

Z tohoto důvodu vzniká poptávka po pojištění pohledávek jako jedné z alternativ k řízení 

úvěrových rizik. 

Pojištění pohledávek z obchodního styku (úvěrové pojištění,42 credit insurance) 

poskytuje společnostem krytí nesplacených pohledávek a chrání je obecně proti riziku 

selhání protistrany kontraktu, zejména vůči ztrátám plynoucím z případné platební 

neschopnosti nebo nevůle obchodního partnera. V návaznosti na řízení úvěrového rizika 

zlepšuje úvěrové pojištění dostupnost finančních prostředků – snížením rizika nezaplacení 

pohledávek společnost snadněji dosáhne na levnější úvěrové zdroje od bank, které často 

požadují pojištění pohledávek jako podmínku pro poskytnutí úvěru. Další výhodou 

pojištění je transfer rizika selhání protistrany z obchodní společnosti na pojišťovnu. Ta má 

díky rozsáhlému a diverzifikovanému portfoliu, velkému objemu kapitálu a vlastnímu 

zajištění43 lepší předpoklady úspěšně čelit rizikům. Navíc pojišťovny díky silné konkurenci 

poskytují kromě samotného pojištění i další služby obsluhy pohledávek napomáhající 

k úspěšnému řízení úvěrových rizik. Jedná se například o monitorování úvěruschopnosti 

pojištěných zákazníků, návrh platebních a dodacích podmínek, pomoc s inkasem a 

případně s vymáháním nedobytných pohledávek. 

                                                

42 V celém textu jsou termíny pojištění pohledávek z obchodního styku, úvěrové pojištění či pojištění 
úvěrových rizik považovány za synonyma a vyjadřují produkt pojištění obchodního úvěru. Dle klasifikace 
ČNB se jedná o odvětví neživotního pojištění č. 14 Pojištění úvěru. 
43 Zajištění (reinsurance) je možné definovat jako „pojištění pojišťoven“. Pojistitelé si zajišťují taková rizika, 
která nemohou nebo nechtějí v celém rozsahu krýt sami. Zajištění tak napomáhá krýt nejrůznější druhy rizik 
včetně těch nejkomplexnějších. Je důležitou součástí pojišťovacího sektoru a díky němu získají koncoví 
klienti pojišťoven více ochrany při vynaložení nižších nákladů, než by to bylo možné bez zajištění. [Swiss Re 
(2004), str. 3] 



Pojištění pohledávek – účinný nástroj řízení úvěrového rizika? 

 52 

4.1 Světový trh úvěrového pojištění 

Ve vyspělých ekonomikách patří úvěrové pojištění přeshraničních i vnitrostátních 

obchodů ke standardní nabídce pojistného trhu, a to jak ve variantě se státní podporou 

(většinou pro dlouhodobější exportní úvěry a krytí především teritoriálních rizik), tak na 

komerční bázi (krátkodobé krytí zejména komerčních rizik). Pojištění bývá doplněno i o 

možnost získat zvýhodněné financování od specializovaných úvěrových institucí. Princip 

tohoto financování spočívá v zajištění poskytnutého úvěru pomocí pojištění pohledávek, a 

lze ho tudíž získat za nižší úrokové sazby. Kombinace obou produktů tak představuje 

systém podpory obzvláště exportního obchodování, s větší či menší mírou státní účasti. 

Světový trh je v současné době již značně rozvinutý, zejména v rámci EU a jejího 

vnitřního trhu stále roste konkurence, ale i zde platí, že majoritní podíl na trhu náleží 

několika málo pojišťovacím institucím s mezinárodní působností. Mezi nejsilnější 

evropské země v oblasti úvěrového pojištění patří Německo, Nizozemí, Francie a 

Španělsko. Obecně lze říci, že tradice pojištění je nejsilnější v západní Evropě s daleko 

nejvyšším podílem na pojistném v celosvětovém měřítku a nejdynamičtějším růstem. 

Studie společnosti Swiss Re z roku 2000 [Swiss Re (2000), str. 3] vyčísluje celosvětový trh 

komerčního úvěrového pojištění na 4,2 miliardy dolarů, z čehož celých 84 % připadá na 

Evropu a pouze 12 % na Spojené státy americké. Na druhé straně uvádí, že roční nárůst 

pojistného v poslední dekádě 20. století v Evropě činil v průměru 5 % a kopíroval tak 

celkový hospodářský vývoj, v USA byl růst dvakrát vyšší. Stejný vývoj, daný díky 

doposud nízké penetraci amerického trhu pojištění pohledávek, predikuje Swiss Re i pro 

počátek 21. století. V následující části se na vývoj světového trhu podíváme blíže. 

4.1.1 Historický vývoj 

Myšlenka pojišťovat obchodní společnosti proti nezaplacení závazků ze strany 

jejich dlužníků vznikla již v průběhu devatenáctého století. Některé prameny uvádějí 

[Riestra (2003), str. 14], že poprvé byly pohledávky z obchodního styku pojištěny 

v Británii v roce 1820 u společnosti British Commercial Insurance Company, přičemž 

první specializovaná pojišťovna pohledávek začala fungovat až o tři desetiletí později, 

v roce 1852. Dnes významné pojišťovny byly postupně zakládány v první polovině 

dvacátého století, nicméně jejich masivní rozvoj můžeme datovat až do jeho druhé 

poloviny. 
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Dle již zmiňované studie Swiss Re [Swiss Re (2000), str. 4] lze v procesu 

internacionalizace trhu pojištění pohledávek vysledovat několik dílčích fází. Prvotně 

probíhalo pojištění domácích a vývozních úvěrů odděleně. Pojišťovny udělovaly téměř 

výhradně pojistky na lokální obchody a vedle toho většinou existovala státem vlastněná 

instituce specializovaná na export. Následně došlo k rozšíření služeb na pojišťování 

zahraničních subjektů s cílovými zákazníky v domácí zemi pojistitele. Pojišťovny stále 

pokrývaly pouze tuzemská rizika, nebyly tudíž nuceny monitorovat úvěrová rizika 

v ostatních zemích, na což ve své stávající struktuře neměly dostatek zdrojů. Vývoj trhu ale 

postupně začal vyvíjet tlak na to obstát v sílící konkurenci, tj. obsluhovat co nejširší 

klientelu včetně velkých nadnárodních společností. To v posledních cca dvou dekádách 

minulého století vyústilo v segmentu úvěrového pojištění, stejně jako například 

v bankovním sektoru, v rozsáhlou vlnu fůzí a akvizicí, jejímž výsledkem je silně 

koncentrovaný trh reprezentovaný malým počtem nejsilnějších hráčů. 

Důvod takového vývoje lze spatřovat především ve stagnujícím či dokonce 

negativním růstu předepsaného pojistného na hlavních evropských trzích úvěrového 

pojištění v první polovině devadesátých let. Tento fakt odrážel obecný stav v životním i 

neživotním sektoru, kdy pojistné trhy byly konkurenční, měkké (tj. nabídka převyšovala 

poptávku) a do vysoké míry kryté zajištěním. Všechny uvedené faktory vedly k poklesu 

pojistných sazeb i celkového vybraného pojistného. Obrat přišel až po roce 2000 

v souvislosti s dopadem nákladných škodních událostí na světový pojistný trh (teroristické 

útoky na USA, pád Enronu apod.) a globálním zpomalením ekonomického růstu. 

Inkasované pojistné z úvěrového pojištění se navrátilo ke své původní výši, a to řádově 

0,35 % z objemu transakcí prováděných na obchodní úvěr. 

Nezanedbatelným motorem tohoto procesu byly dle mého názoru také úspory 

nákladů na získávání nezbytných informací, pramenící z konsolidovaných firemních 

struktur. Sběr informací v souvislosti s potřebou důkladně znát podnikatelské prostředí ve 

všech zemích působnosti pojistitele, neustále monitorovat ekonomickou pozici stávajících 

pojištěných subjektů a prověřovat nové, představuje jednu z klíčových činností úvěrové 

pojišťovny. Projevuje se zde tzv. síťový efekt44: fúzí dvou pojišťoven operujících na 

                                                

44 Síťový efekt (network effect) představuje efekt, který má jeden uživatel produktu/služby na hodnotu tohoto 
produktu/služby pro ostatní uživatele. Klasickým příkladem je telefon. Čím více lidí telefon využívá, tím 
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odlišných trzích dojde k propojení jejich informačních databází, což umožní poskytovat 

klientům služby ve větším rozsahu a kvalitě než před spojením. Tento efekt podporuje 

konsolidaci do té doby, než náklady na slučování informačních sítí převáží benefity z toho 

plynoucí. 

Dalším neméně významným důvodem konsolidace je lepší diverzifikace portfolia 

globální úvěrové pojišťovny. Představuje snížení rizika úpadku či schopnosti pojišťovny 

dostát svým závazkům vůči klientům v důsledku zhoršení ekonomické situace v určitém 

regionu či sektoru hospodářství, nebo vlivem neočekávané nákladné škodní události. 

Důsledkem vlny fůzí a akvizicí v úvěrovém pojištění je mimo jiné i přechod většiny 

pojišťovacích institucí do privátního vlastnictví a značné setření rozdílu mezi domácím a 

exportním pojištěním. Lze to spojovat s postupem globalizace a sílícím vlivem 

nadnárodních koncernů a týká se to zejména obchodů mezi členskými státy různých 

hospodářsko-politických uskupení; např. v rámci Eurozóny k tomu navíc přispívá jednotná 

měna. V globálním měřítku také platí, že stát se již téměř výlučně angažuje v podpoře 

dlouhodobých vývozních kontraktů, na rozdíl od dříve uplatňovaných plošných programů 

podpory exportu, kterými se jednotlivé vlády snažily povzbudit domácí ekonomiku. Nyní 

je většina krátkodobých a střednědobých rizik upisována v soukromém sektoru. 

4.1.2 Současná situace 

Navazující studie Swiss Re publikovaná v roce 2006 [Swiss Re (2006), str. 5] 

uvádí, že ačkoliv je segment pojištění pohledávek méně využívaný než ostatní typy 

neživotního pojištění, představuje pro ekonomiku nezanedbatelný přínos - vybrané pojistné 

v roce 2004 činilo na celosvětovém trhu úvěrového pojištění 6,6 miliardy USD (s odhadem 

pro rok 2005 ve výši 6,9 miliardy USD), což představuje nárůst o cca 60 % za sedmileté 

období od roku 1998. Tvoří také podstatnou součást systému přenosu úvěrového rizika 

směrem od soukromých obchodních společností i veřejných institucí a podporuje tak 

hospodářskou stabilitu. Pojištění pohledávek nachází své uplatnění při exportu, v domácím 

obchodě (především v oblasti velkoobchodu a stavebnictví) i ve smluvních dodávkách pro 

veřejný sektor. 
                                                                                                                                              

cennější je pro každého jednotlivého uživatele. Přeneseno do úvěrového pojištění, prospěch klienta úvěrové 
pojišťovny (měřeno úrovní poskytovaných služeb) roste s celkovým počtem klientů této pojišťovny. [Swiss 
Re (2006), str. 21] 
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Podíl společností využívajících pojištění pohledávek a jejich skladba co do 

velikosti subjektu se velmi liší v závislosti na geografické lokaci. Např. ve Španělsku je  

podle studie CEPS [Riestra (2003), str. 47] pojištěno 25 % malých podniků, což 

představuje 94 % portfolia úvěrových pojišťoven a téměř 80 % jejich příjmů. Jedná se o 

nejvyšší hodnoty z celé Evropy. Na opačném konci spektra se nachází Rakousko, kde má 

sjednáno pojištění pohledávek pouze 7,3 % malých společností, ale až 37 % korporací. 

Průměrně se propojištěnost u velkých firem pohybuje kolem 30 %, u malých a středních 

podniků to bývá obvykle podstatně méně. Celkový objem poskytnutého úvěrového 

pojištění se v rámci Evropy pohybuje v rozpětí mezi 15 - 20 % HDP, přičemž vývozní 

sektor se na této bilanci podílí více než domácí. 

Stále také platí, že největším pojistným trhem je Evropa. Nicméně rozšíření a míra 

využití pojištění pohledávek není v rámci Evropy zdaleka na stejné úrovni. Oproti již 

zmiňovaným zemím (Německo, Nizozemí, Francie a Španělsko) je například v Itálii, 

Portugalsku nebo Řecku míra penetrace trhu, vyjádřená jako poměr vybraného pojistného 

ku hrubému domácímu produktu, výrazně nižší. Tomu odpovídá i vysoké tempo růstu na 

těchto trzích ve srovnání s téměř stagnujícími vyspělými evropskými trhy, kde slibně 

vyhlíží pouze segment středních a malých podniků. Růstový potenciál mají v současnosti 

zejména asijské trhy, USA či region střední a východní Evropy. 

Jak již bylo nastíněno, úvěrové pojištění se na celkovém předepsaném neživotním 

pojistném podílí pouze nepatrně, dle studie CEPS [Riestra (2003), str. 14] cca jedním 

procentem. Ve většině evropských zemí však tento podíl pozitivně koreluje s celkovou 

velikostí trhu neživotního pojištění. Obdobný pozitivní lineární trend lze pozorovat mezi 

výší předepsaného pojistného z úvěrového pojištění a objemem exportního obchodování. 

Dokládají to výsledky publikované ve studii Swiss Re [Swiss Re (2006), str. 23] z dat pro 

rok 2004. Na vzorku 32 zemí byl pomocí regresní analýzy porovnáván podíl inkasovaného 

pojistného z úvěrového pojištění a exportu ku HDP příslušné země. Z výsledků plyne, že 

každá dodatečná miliarda exportu (vyjádřeno v USD) podpoří nárůst pojistného 

z úvěrového pojištění o 170 tisíc. 

Současný trh úvěrového pojištění je značně koncentrovaný, což ještě na počátku 

devadesátých let neplatilo. Konsolidace v rámci evropského sektoru postupně pohltila přes 

tři desítky soukromých pojistitelů. Jako výsledek se původně vyprofilovalo pět silných 
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pojišťoven, nicméně v současnosti globálně působí již jen tři pojišťovací skupiny: Coface, 

Euler Hermes a Atradius (do roku 2004 vystupující pod názvem Gerling NCM). Zbývající 

15%  podíl na trhu zaujímají menší lokálně působící pojišťovny. Z důvodu stagnace růstu 

předepsaného pojistného na vyspělých trzích si pojišťovny budou muset zajistit další 

rozvoj buď inovací produktů, expanzí na zcela nové trhy, anebo právě akvizicemi malých 

regionálních pojistitelů. 

Graf níže dokumentuje, jak v posledních dvou dekádách probíhal proces 

konsolidace v oblasti pojištění pohledávek. Během sledovaného období se podíl 

nejsilnějších hráčů na trhu více než zdvojnásobil a v roce 2005 již tři největší pojišťovací 

skupiny Euler Hermes, Atradius a Coface zaujímaly 85 % celosvětového trhu úvěrového 

pojištění. Další grafický materiál k diskutované problematice spolu se stručným 

komentářem uvádím v příloze č. 4.1. 

Graf č. 4.1 Celosvětový podíl největších pojišťovacích skupin v oblasti úvěrového 
pojištění v roce 2005 a za období 1990 - 2005 
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Zdroj: [Swiss Re (2006)] 

4.2 Vývoj trhu pojištění pohledávek v ČR 

Pojištění pohledávek z obchodního styku je moderním produktem, který se u nás 

začal prosazovat teprve s pádem komunismu a přechodem české ekonomiky na tržní 

hospodářství. Je to dáno tím, že za minulého režimu panoval v Československu systém 

centrálního plánování, znamenající extenzivní regulaci téměř všech oblastí ekonomiky45 a 

tudíž znemožňující zdravou a konkurenční obchodní činnost. S příchodem ekonomické 

                                                

45 Nevyjímaje zahraniční obchod - státní monopol usměrňující jak vývoz tak dovoz, značně nadhodnocený 
kurz koruny, odlišné podmínky pro obchod se socialistickými a tržními ekonomikami a další faktory 
neumožňovaly podnikům obchodovat se zahraničím efektivně, stát tedy nutně musel takto vzniklé ztráty 
plošně kompenzovat. 
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transformace, jejíž nedílnou součástí byla i přestavba institucionálního prostředí, se musely 

obchodní subjekty naučit reflektovat okolní ekonomické prostředí, spoléhat se více samy 

na sebe a především zvýšit svou konkurenceschopnost. Navíc začaly být vystavovány větší 

míře různých rizik působících jak na vnitřním, tak na zahraničním trhu a i tento faktor 

musely vzít v potaz. Vzrostla tedy poptávka po nástrojích fungujících v rámci tržního 

hospodářství, které by těmto cílům napomáhaly a zároveň chránily před co nejširší škálou 

rizik.  

V kontextu porevolučních hospodářsko-politických přeměn, které ve velké míře 

ovlivňovaly obchodování (devalvace měny, zrušení Rady vzájemné hospodářské pomoci, 

přeměna vnitrostátního obchodu se Slovenskem na zahraniční apod.), bylo zapotřebí 

vybudovat instituce podporující export, zkvalitňování vnitřního obchodu a stimulující 

příliv zahraničních investic.46 Takto například vznikla Exportní garanční a pojišťovací 

společnost (EGAP), Česká exportní banka (ČEB), CzechTrade, CzechInvest či 

Hospodářská komora České republiky.  

EGAP byla založena státem v roce 1992 jako exportní úvěrová pojišťovna s cílem 

poskytnout českým společnostem podporu obvyklou ve vyspělých tržních ekonomikách, a 

to jak na poli pojištění vývozních úvěrů se státní podporou, tak i komerčního pojištění 

krátkodobých pohledávek z obchodního styku.47 Po rozdělení republiky se EGAP 

transformovala na českým státem vlastněnou akciovou společnost se společnou správou 

v podobě ministerstva financí, průmyslu a obchodu, zahraničních věcí a zemědělství. 

[Böhm, Janatka (2004), str. 119]. V souladu se snahou vlády zabezpečit českým 

exportérům konkurenceschopné podmínky financování vývozu založila EGAP v roce 

1995  Českou exportní banku jakožto svou dceřinou společnost poskytující zvýhodněné 

financování vývozních úvěrů. 

Až do roku 1997 měla EGAP na českém trhu úvěrového pojištění (se státní 

podporou i komerčního) téměř stoprocentní podíl, protože v tomto oboru kromě EGAPu 

působily pouze okrajově lokální pobočka pojišťovny Gerling a Česká pojišťovna. Nicméně 

                                                

46 V příloze č. 4.2 se nacházejí podrobnější informace o činnosti těchto institucí. 
47 Komerční pojištění je realizováno plně na účet úvěrové pojišťovny (se zajištěním na mezinárodních trzích 
úvěrového zajištění), bez jakýchkoliv nároků na státní rozpočtové zdroje. Předmětem komerčního pojištění 
jsou tržně zajistitelná rizika. 
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právě během roku 1997 založila Česká pojišťovna společně s belgickou úvěrovou 

pojišťovnou COBAC (v té době již COBAC spadal pod skupinu Euler) nový subjekt 

komerčního úvěrového pojištění na českém trhu, a to úvěrovou pojišťovnu ČESCOB. 

Ihned rok poté získala licenci pro pojištění pohledávek společnost Gerling a v České 

republice tak působily tři významné subjekty nabízející pojištění úvěrových rizik.48 

V roce 2002, po celosvětovém sloučení pojišťovacích skupin Euler a Hermes, 

vstoupil Euler Hermes do ČESCOBu jako nový majoritní akcionář, který posléze odkoupil 

podíl od České pojišťovny a přejmenoval stávající subjekt na Euler Hermes Čescob. 

K obdobnému procesu došlo i v případě Gerlingu. V roce 2004 se skupina Gerling NCM 

(fúze německého Gerlingu a nizozemské NCM proběhla v roce 2001) globálně 

přejmenovala na Atradius a pod tímto jménem vystupuje i v České republice. 

O rok později došlo k další významné změně - EGAP založila dceřinou společnost 

Komerční úvěrová pojišťovna EGAP (KÚP) a oficiálně tak oddělila komerční úvěrové 

pojištění od pojištění se státní podporou. Tento krok byl v souladu jednak s vládní 

koncepcí dalšího rozvoje státní podpory vývozu a podnikání v ČR obecně,49 ale především 

s požadavky Evropské unie.50 Dalším ze záměrů vlády bylo KÚP zprivatizovat a nabídnout 

ji strategickému investorovi, který by s sebou přinesl mezinárodní know-how a kapacity 

pro zkvalitnění poskytovaných služeb. K tomu skutečně došlo v průběhu roku 2007, kdy 

66 % akcií KÚP bylo prodáno uskupení italské úvěrové pojišťovny SACE a belgické 

úvěrové pojišťovny Ducroire Delcredere. [KÚP (2008), str. 3] 

V roce 2007 vstoupila na český trh zatím poslední úvěrová pojišťovna Coface51 a 

lze předpokládat, že tento stav bude především díky obtížnému vstupu do odvětví a  

přítomnosti významných mezinárodních skupin (mimo EGAPu a její komerční odnože 

                                                

48 Povolení poskytovat úvěrové pojištění má samozřejmě více subjektů, nicméně tento produkt nabízejí pouze 
okrajově, proto je v textu nezmiňuji. K 31.12.2006 to mimo výše uvedené byly tyto pojišťovny: AIG 
EUROPE, Česká podnikatelská pojišťovna, Česká pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Generali Pojišťovna, 
Komerční pojišťovna, Kooperativa pojišťovna. [ČNB (2007)] 
49 Jedná se především o podporu zahraničních investic v ČR, pojišťování úvěrů na dlouhodobé investiční 
projekty ve veřejném sektoru, pojišťování úvěrů kryjících spoluúčast českých subjektů při využívání 
strukturálních fondů Evropské unie apod. [EGAP (2005)] 
50 Jedná se o požadavek poskytovat pojištění krátkodobých úvěrů striktně na komerční bázi, tj. bez státní 
podpory. Více k této tématice v oddílu 4.4.1 Pojištění pohledávek se státní podporou. 
51 Coface jako taková působí v ČR již od roku 1991, ale teprve v roce 2007 přidala k původním službám 
(poskytování kreditních informací a vymáhání pohledávek) klasické pojištění úvěrových rizik. 
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KÚP na českém trhu v současnosti operují všechny tři největší světové úvěrové pojišťovny 

- tj. Euler Hermes, Coface i Atradius) na dlouhou dobu konečný. Jednotný trh, který 

funguje v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) a platí i pro oblast 

pojišťovnictví, umožňuje subjektu s licencí opravňující poskytovat úvěrové pojištění 

v jednom státu EHP působit na území všech ostatních členů. [Delbridge, Joseph (1992), 

str. 42] Z tohoto titulu u nás Atradius i Coface operují pouze jako organizační složky 

mateřské společnosti, tj. vstupují zde do obchodních vztahů, ale právně zodpovědná je za 

ně zřizující zahraniční osoba. Zvláštností českého trhu oproti těm zahraničním je 

skutečnost, že největší podíl zaujímá domácí pojišťovna, což je však dáno historickým 

vývojem, kdy EGAP byla první pojišťovnou u nás vůbec. 

Propojištěnost českých podniků dosahuje dle generálního ředitele skupiny Euler 

Hermes [Horčicová (2008b), str. 23] hodnoty pouze kolem deseti procent, což poskytuje 

značný prostor pro další rozvoj této služby na českém trhu. I ve srovnání s objemem 

předepsaného pojistného u ostatních druhů neživotního pojištění tvoří pojištění úvěrových 

rizik pouze nepatrnou část (ostatně stejně je tomu i na vyspělých evropských pojistných 

trzích), nicméně prozatím relativně nízká nasycenost českého trhu úvěrového pojištění je 

předpokladem k jeho pokračujícímu růstu. 

4.3 Příležitosti na trhu pojištění pohledávek 

V návaznosti na výše uvedené současné trendy světového i domácího úvěrového 

pojištění se nyní pokusím nastínit možný budoucí vývoj některých z nich. 

Segment SME 

Úvěrovým pojišťovnám se naskýtá možnost využít růstového potenciálu, který jim 

nabízí segment SME,52 neboť co do počtu tvoří přes 99 % všech podniků, nezanedbatelný 

je rovněž jejich podíl na zaměstnanosti, HDP i na vytvářené přidané hodnotě. Malé a 

střední podniky obchodují na otevřený účet velmi běžně, ať už jako součást své obchodní 

politiky k získání nových zákazníků, a nebo protože jsou k tomu nuceny konkurencí či 

                                                

52 Segment SME (Small and Medium Enterprise) dle definice komise Evropského společenství zahrnuje 
mikropodniky a malé a střední podniky. Jedná se o podniky s  počtem zaměstnanců nižším než 250 a ročním 
obratem nepřesahujícím 50 milionů eur a/nebo bilanční sumou roční rozvahy nepřesahující 43 milionů eur. 
[Doporučení Evropské komise 2003/361/ES (2003a)] 
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všeobecnou praxí v daném odvětví. Po dobu, kdy čekají na zaplacení od svého odběratele, 

tedy kdy poskytují protistraně transakce vlastní likvidní prostředky, jsou vystaveny 

úvěrovému riziku. Toto riziko je pro SME obzvláště vysoké, vezmeme-li v úvahu počet 

úpadků společností zaviněných finanční tísní, pramenící z insolvence obchodního partnera. 

Jako možné řešení uvedeného problému se nabízí pojištění pohledávek, instrument zvláště 

vhodný k zajištění krátkodobých business-to-business transakcí (tj. na úrovni společností či 

podnikatelů, ne ve vztahu ke koncovým zákazníkům). 

Jak ale vyplývá z některých studií (např. [Swiss Re (2006), str. 24] nebo [Riestra 

(2003), str. 36]), většina malých a středních podniků uvádí jako hlavní důvod, proč 

úvěrové pojištění nevyužívá, vysoké náklady a přílišnou administrativní zátěž. Ke stejným 

výsledkům dospěla ve svém šetření i Evropská komise [Evropská komise (2003b), str. 8], v 

jejíž stati je navíc zmíněna nízká informovanost segmentu SME o možnostech, které 

úvěrové pojištění nabízí, a především u mikropodniků absence manažerských struktur 

schopných obsáhnout a vykonávat alespoň základní funkci finančního managementu. 

Proto by se pojistitelé do budoucna měli primárně zaměřit na zvýšení dostupnosti 

pojištění pohledávek i pro subjekty s nižší kupní silou a administrativní kapacitou, tj. 

vytvoření jednoduchých a typizovaných produktů. Znamenalo by to co nejvíce 

zautomatizovat procesy spojené nejen s uzavíráním pojistných smluv, ale také s jejich 

následnou správou a vyřizováním pojistných událostí, tj. snížit náklady tak, aby i pojištění 

menších firem bylo pro pojišťovny ziskové a zároveň vyžadovalo od klientů co nejnižší 

objem administrativní spolupráce. Na druhou stranu bude dle mého názoru také nezbytné 

zlepšit marketingovou komunikaci směrem k tomuto segmentu, aby podniky o možnosti 

úvěrového pojištění věděly a znaly jeho přínosy i cenu, kterou za jeho případné využití 

budou muset zaplatit. 

Korporátní klientela 

Na druhém konci spektra velikosti podniků se nacházejí  korporátní klienti, pro 

které by pojišťovny měly mít připraveny plně flexibilní pojistné smlouvy, odpovídající 

jejich globálním potřebám. Výhodné by také mohlo být zařadit do své nabídky produkty 

typicky nabízené exportními úvěrovými agenturami, tj. pojišťování maturit přesahujících 

dva roky a exportních úvěrů do oblastí s vysokou koncentrací politických rizik. 



Pojištění pohledávek – účinný nástroj řízení úvěrového rizika? 

 61 

Trhy s prozatím nízkou penetrací 

Jestliže segment SME představuje perspektivu v pojišťování úvěrového rizika na 

vyspělých západoevropských trzích, globálně vzato vyhlížejí nadějně zejména asijské trhy, 

dále pak region střední a východní Evropy a v neposlední řadě Severní i Latinská Amerika. 

Studie Swiss Re [Swiss Re (2006), str. 42] predikuje na těchto trzích pěti až sedmi 

procentní roční nárůst vybraného pojistného v období od roku 2005 do roku 2015, a to 

v souvislosti s kontinuálním růstem objemu mezinárodního obchodu, do kterého se čím dál 

více zapojují státy jako Čína, Indie, Rusko a ostatní země bývalého Sovětského svazu. 

Zintenzivnění mezinárodního obchodu s Asií, který většinou kopíruje obdobný 

vzorec import komponentů - kompletace produktů - následný export, s sebou nesporně 

přináší očekávání zvýšené poptávky po úvěrovém pojištění. Vstoupit na asijské trhy ale 

není tak jednoduché a bezpečné, jak by se na první pohled zdálo. To platí nejen díky 

kulturním odlišnostem a častým politicky podmíněným regulatorním opatřením, ale 

především kvůli nevyspělému institucionálnímu a právnímu prostředí v daném regionu. 

Proto je možné konstatovat, že Asie má ambici být trhem budoucnosti v oblasti úvěrového 

pojištění. 

Historie úvěrového pojištění ve střední a východní Evropě sahá do počátku 

devadesátých let, kdy v tomto regionu začal proces ekonomické transformace. Postupné 

budování tržních struktur a institucionálního rámce vytvořilo prostředí, kde se pojištění 

pohledávek začalo dařit a i do budoucna zde má dobrou perspektivu, a to zejména v České 

republice a Polsku. Tyto dvě země zaujímají vedoucí postavení ve svém regionu, konkrétní 

číselné údaje lze nalézt v příloze č. 4.1. Mimo pojištění poskytované exportními 

úvěrovými agenturami, které byly zakládány státem krátce po pádu socialismu, se na trhu 

již etablovaly i čistě komerční pojišťovny, přebírající v souladu s regulacemi Evropské 

unie zodpovědnost za pojištění tržně zajistitelných rizik. Především u těch je očekáván 

další růst. 

Na americkém kontinentu nebyla tradice pojištění pohledávek také nijak silná. To 

může být způsobeno tím, že v USA má zahraniční obchod relativně nižší význam než 

v Evropě, jelikož americké hospodářství je mnohem více soběstačné díky různorodým 

geografickým podmínkám a velké rozloze. Potřeba mezinárodního obchodu není tak 

intenzivní, a proto poptávka po exportním pojištění nedosahuje takové úrovně jako na 
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starém kontinentu. Management amerických společností se také důkladněji zabývá řízením 

rizik a správou, případně vymáháním nedobytných pohledávek. K tomu jim napomáhá 

kvalitní institucionální prostředí, lepší dostupnost kreditních informací a rozvinutější 

systém ratingu, související s hojnějším využíváním kapitálových trhů k financování 

investičních záměrů. Všechny právě zmíněné skutečnosti svým dílem negativně ovlivňují 

počet obchodů zajištěných pomocí úvěrového pojištění. Nicméně v současné době se již 

podařilo předním evropským pojistitelům na tyto trhy proniknout, a proto je predikován 

značný růst vybraného pojistného nejen v USA, ale také v oblasti Latinské Ameriky 

(zejména v Brazílii a Mexiku). [Swiss Re (2000), str. 14-15] 

Informační technologie 

Dle článku B. Corneliu [Corneliu (2008), str. 81] mají v současné době pojišťovny 

pohledávek dobré postavení na trhu díky svým rozsáhlým znalostem v oblasti řízení 

úvěrových rizik a vlastnictví databází obsahujících kreditní informace o stovkách firem po 

celém světě. Tuto konkurenční výhodu napomáhají ještě upevnit nově zaváděná 

informačně-technologická řešení, která představují rychlý, kvalitní a relativně 

nízkonákladový distribuční a komunikační kanál mezi klienty a pojišťovnou. Takové 

řešení pojišťovně nabízí komplexnější náhled na spravovaná úvěrová portfolia, klientům 

umožňuje snadnou a administrativně nenáročnou obsluhu aktivních pojistek i sjednávání 

pojistek nových. Pojišťovna tak dostává možnost prostřednictvím webových aplikací 

nabízet nejen klasické úvěrové pojištění, ale také inovativní řešení pro transakce 

probíhající v rámci e-commerce. Využívání moderních informačních technologií se dle 

mého názoru postupně stane nutností a pokud budou chtít být pojišťovny 

konkurenceschopné, budou muset standardně nabízet online klientský servis podložený 

globálně fungující kreditní databází s  aktuálními informacemi o pojištěných subjektech. 

Zdrojem „bezpečných“ dodatečných příjmů pro pojistitele může v budoucnu být 

také rozšíření prozatím okrajových činností, jako je prodej kreditních informací či inkasní 

služby, jelikož se jedná o služby za poplatek, u nichž však pojišťovna nemusí čelit 

úvěrovému riziku. Pojistitelé sbírají kreditní informace v rámci své hlavní činnosti, tj. 

v průběhu upisování a následném monitorování úvěrových limitů. Pokud se jim je navíc 

podaří prodat v rámci vedlejší činnosti, utrží „čistý“ zisk. Oddělení informačních služeb od 

pojistných produktů a jejich nabízení samostatně nabízí možnost oslovit širší spektrum 
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klientů, než které se striktně zajímá jen o úvěrové pojištění. A může se přitom jednat o 

významné klienty, například finanční instituce. Na stejném principu je založena myšlenka 

poskytovat kompletní správu pohledávek včetně inkasních služeb, neboť jakmile 

společnost obchoduje na otevřený účet a chce mít jistotu že dostane zaplaceno, potřebuje 

efektivní inkasní systém. Úvěrová pojišťovna má předpoklady, plynoucí z  provozování 

své hlavní činnosti, s výhodou tyto služby nabízet – spolupracuje s inkasními specialisty a 

zná dobře zákonnou úpravu i běžnou praxi v zemi svého působení.  

4.4 Pojištění pohledávek jako produkt k řízení úvěrového rizika 

Poptávka po pojištění pohledávek, jakožto nástroji k řízení úvěrového rizika, 

pramení z běžné praxe obchodování na otevřený účet (obchodní úvěr), tj. se splatností 

faktury až po dodání zboží. V mezidobí mezi dodáním zboží či služby odběrateli a příchozí 

platbou od něj je dodavatel vystaven opodstatnělému riziku, že požadovanou platbu obdrží 

pozdě, anebo vůbec. Toto riziko je o to závažnější, že průměrný stav nesplacených 

pohledávek může dosahovat desítek procent celkových aktiv obchodní společnosti. Pokud 

o takové prostředky firma přijde, může to pro ní znamenat problémy dostát svým 

závazkům, tj. rázem se dostává do tzv. druhotné platební neschopnosti. Jak již bylo 

uvedeno v předcházejících kapitolách, nedobytné pohledávky představují vážnou hrozbu a 

často bývají až příčinou úpadku společnosti. Pojištění pohledávek pomáhá právě 

nastíněným nebezpečím čelit. 

Úvěrové pojištění obecně chrání dodavatele před rizikem nezaplacení ze strany 

odběratele, ať už způsobeným komerčními riziky (platební neschopnost či platební nevůle) 

nebo rizikem teritoriálním (nařízení lokální vlády znemožňující plnit závazky, války či 

občanské nepokoje apod.). Znamená to tedy přenos rizika z obchodní společnosti na 

pojišťovnu, která má ze svého titulu odborných znalostí, diverzifikace portfolia a finanční 

síly lepší předpoklady s rizikem nakládat. Snižuje se pravděpodobnost problémů 

s likviditou podniku a z toho plynoucí případné insolvence, a to díky zajištění významné 

části aktiv. V návaznosti na snižování rizika napomáhá úvěrové pojištění také ke získání 

levnějších finančních zdrojů – zmírněním rizika nesolventnosti obchodních partnerů si 

společnost může půjčovat za výhodnějších podmínek. V neposlední řadě pojištění 

pohledávek umožňuje lépe proniknout do určitých sektorů obchodu, ve kterých je 

obchodování na úvěr obvyklé; neposkytnutí obchodního úvěru by mohlo vyústit ve ztrátu 



Pojištění pohledávek – účinný nástroj řízení úvěrového rizika? 

 64 

některých klientů. Z makroekonomického pohledu úvěrové pojištění „promazává kola 

obchodu“ v případech, které by byly pro jednotlivé subjekty příliš rizikové. 

Následující tabulka prezentuje nejčastější důvody, které společnosti uváděly na 

dotaz proč využívají úvěrové pojištění v rámci studie Credit and debt management. Patří 

mezi ně zejména ochrana peněžních toků ve společnosti a předchozí zkušenost 

s nedobytnými pohledávkami, ale také psychologické důvody a pocit jistoty. Zajímavé je 

poměrně vysoké procento odpovědí, které vyjadřují zájem o zlepšení informovanosti 

o odběratelích. Dokládá to, že pojištění pohledávek má svůj podíl na celkovém řízení 

vztahů se zákazníky společnosti. Získání výhodnějšího financování a možnost vstupu na 

nové trhy byly jako primární důvody pro využití pojištění úvěrových rizik zmiňovány 

relativně zřídka. Nicméně si myslím, že se jedná o vítané druhotné benefity plynoucí 

společnostem, které se pro pojištění rozhodly. 

Tabulka č. 4.1 Důvody, proč společnosti využívají pojištění úvěrových rizik 
vůbec ne téměř vždy

1 2 3 4 5
kvůli pocitu jistoty a klidné mysli 3% 1% 10% 36% 50%
k ochraně cash flow společnosti 4% 6% 16% 41% 33%
kvůli předchozí zkušenosti s nedobytnými pohledávkami 12% 17% 24% 23% 25%
ke zlepšní informovanosti o odběratelích 13% 17% 27% 29% 15%
k podpoře růstu společnosti 17% 18% 24% 28% 14%
jelikož pomáhá získat výhodnější financování 30% 32% 23% 8% 8%
jelikož napomáhá vstoupit na nové trhy 26% 30% 22% 16% 6%

 
Zdroj: [Credit management research centre (2008), str. 78] 

4.4.1 Pojištění pohledávek se státní podporou 

Pojištění pohledávek se státní účastí bylo historicky využíváno k podpoře exportu, 

a to prostřednictvím tzv. exportních úvěrových agentur (Export Credit Agencies),53 

postupně vznikajících cca od roku 1920. V roce 1934 byla jak státními, tak soukromými 

pojistiteli z Francie, Itálie, Španělska a Velké Británie založena Bernská unie (Berne Union 

- International Association for Export Credit & Investment Insurers)54, jejímž posláním 

                                                

53 Exportní úvěrová agentura může být státní instituce nebo instituce soukromá, avšak fungující z pověření 
státu. Tyto agentury poskytují financování vývozu se státní podporou buď přímo, anebo prostřednictvím 
privátních finančních zprostředkovatelů, kteří získají od exportní úvěrové agentury záruku v podobě 
pojistného krytí.  
54 Bernská unie je vedoucí mezinárodní asociací pro exportní úvěrování a pojištění zahraničních investic. 
Zasazuje se o spolupráci a stabilitu v mezinárodním obchodě a představuje otevřené fórum k výměně 
informací a profesních zkušeností mezi členy unie. Těmi jsou jednak globálně působící soukromé společnosti 
nabízející řešení v oblasti řízení úvěrových rizik, ale také státní úvěrové agentury se zaměřením na podporu 
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bylo a stále zůstává podporovat mezinárodní obchod - členové unie se zasazují o vymezení 

a všeobecné přijetí základních principů, na kterých by fungovalo disciplinované exportní 

úvěrování a poskytování zahraničních investic. 

Neméně významnou zastřešující entitou na poli úvěrového pojištění se státní účastí 

je Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), která se zasazuje o 

ustanovování a zavádění závazných pravidel garantujících spravedlivé finanční podmínky 

pro státem podporované vývozní úvěry. Dále představuje mezinárodní platformu 

přispívající ke konstruktivní diskusi a koordinaci národních politik pro podporu exportu. 

OECD každoročně reviduje Ujednání o podpoře vývozních úvěrů (Arrangement on 

Officially Supported Export Credits),55 které bylo původně vydáno v roce 1978 a jehož 

cílem je vytvořit oficiální rámec pro konzistentní a organizované používání vývozních 

úvěrů, včetně zamezení jejich zneužití. Organizace se tím snaží o to, aby podporovala 

hospodářskou soutěž mezi exportéry založenou na kvalitě a ceně jimi vyváženého zboží a 

služeb, a ne čistě jen na získání co nejvýhodnější podpory.56 

Ujednání o podpoře vývozních úvěrů [OECD (2008), str. 13-15] rozděluje všechny 

státy do sedmi rizikových skupin, a to podle úvěrového rizika dané země (tj. dle 

pravděpodobnosti, zda stát bude či nebude schopen obsluhovat svůj zahraniční dluh), 

přičemž kategorie sedm představuje nejvyšší riziko. K hodnocení dochází prostřednictvím 

ucelené metodologie, která využívá jednak kvantitativní ekonometrický model,57 ale do 

výsledku zahrnuje také faktor politického rizika, případně další významná rizika. Tato 

                                                                                                                                              

národního vývozu a investic směřujících do zahraničí. V současné době má unie 51 členů z celého světa.  
V roce 1998 se členem Bernské unie stala také česká Exportní garanční a pojišťovací společnost, a to jako 
první úvěrová pojišťovna ze zemí střední a východní Evropy. [Böhm, Janatka (2004), str. 122] Bernská unie 
spolupracuje s ostatními organizacemi činnými v oblasti podpory světového obchodu, jako jsou například 
Světová obchodní organizace, Světová banka, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj apod. 
[Bernská unie (2006)] 
55 Toto ujednání má formu doporučení, či obecně uznávané „best practice“, není právně závazné. V současné 
době jsou účastníky ujednání tyto země: Austrálie, Kanada, státy Evropské unie, Japonsko, Korea, Nový 
Zéland, Norsko, Švýcarsko a Spojené státy americké. 
56 Stejným směrem působí i legislativa EU, která od roku 1990 ustanovuje jednotný trh i v oblasti 
pojišťovnictví, znamenající možnost pro pojistitele z jakékoli země Evropského hospodářského prostoru 
nabízet své služby v jakémkoli jiném členském státu. Od 1.1.2003 tato legislativní úprava také zakazuje 
státním exportním úvěrovým agenturám poskytovat vývozcům z vlastní země výhodnější podmínky, než 
vývozcům z ostatních zemí EHP. [Delbridge, Joseph (1992), str. 42] 
57 Model je založen na třech základních indikátorech rizika. Jsou jimi finanční a ekonomická situace každé 
posuzované země a platební zkušenosti úvěrových pojišťoven zemí účastnících se Ujednání o podpoře 
vývozních úvěrů. 
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klasifikace musí být přehodnocena a zveřejněna prostřednictvím OECD alespoň jednou 

ročně. Na jejím základě jsou pak stanovovány minimální sazby pojistného, vyjádřené jako 

procento z nominální hodnoty úvěru, které musí být vývozcům v rámci pojištění 

pohledávek se státní podporou účtovány. Výjimku tvoří kategorie s označením nula, ve 

které se nacházejí země se zanedbatelnou mírou úvěrového rizika58 a pro obchod s nimiž 

není možné státní podporu pojištění využívat. 

Pro zajímavost v příloze č. 4.3 uvádím rizikovou klasifikaci vybraných zemí 

v posledních dvou sledovaných obdobích, tj. od října 2008 a ledna 2009. Je zde vidět, že 

rozložení kategorií koresponduje s všeobecným vnímáním politického rizika a ekonomické 

vyspělosti jednotlivých států, ale i celých regionů. U některých zemí, například u 

Bulharska, Chorvatska, Estonska, Lotyšska, Litvy, Maďarska či Ukrajiny můžeme 

pozorovat zhoršení ratingu o jednu kategorii, naopak Slovenská republika si polepšila 

z kategorie jedna do kategorie nula. 

Úvěrové pojištění se státní účastí bylo historicky využíváno k podpoře exportu, ale 

jeho role se pozvolna mění. V současné době je možné jej použít pouze při obchodování 

s určitými zeměmi tak, aby nedocházelo ke státní podpoře vývozu do rozvinutých, a tudíž 

méně rizikových zemí. To může být efektivně ošetřeno v rámci komerčního pojištění a 

není zde nutná intervence státu. Pojištění se státní podporou by také dle sdělení Evropské 

unie z roku 199759 nemělo být v rámci členských zemí OECD udělováno ke krytí tzv. tržně 

zajistitelných rizik.60 Na druhé straně soukromý sektor může pojišťovat jakákoli rizika a 

také začíná být čím dál úspěšnější v upisování jak komerčních, tak politických rizik 

především krátkodobé povahy (tj. obchodní úvěry se splatností do jednoho roku) - zde 

nahradil státní organizace téměř ze sta procent. Nicméně i nadále si exportní úvěrové 

agentury zachovávají dominantní postavení na trhu pojištění středně a dlouhodobých 

úvěrů, komplexních investičních záměrů a obchodů s extrémně rizikovými oblastmi.  
                                                

58 Jedná se o země Eurozóny a ostatní vysokopříjmové země OECD - ty jsou definovány Světovou bankou na 
roční bázi podle ukazatele hrubého národního důchodu, přepočteného na hlavu. 
59 Jedná se o Sdělení komise členským státům na základě čl. 93 odst. 1 Smlouvy o ES, kterým se použijí 
články 92 a 93 Smlouvy na krátkodobé pojištění vývozních úvěrů (97/C 281/03), doplněné Sdělením z roku 
2001 (2001/C 217/02). 
60 Mezi tržně zajistitelná rizika (marketable risks) jsou dle platné definice Evropské komise zahrnuta 
komerční a politická rizika veřejných i soukromých subjektů v rámci EU a členských států OECD. Mimo 
tuto definici tak stojí například katastrofická rizika. Nicméně definice v tomto znění nemá neomezenou 
platnost, bude pravidelně Evropskou komisí přehodnocována. [Evropská komise (2001)] 
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4.4.2 Komerční pojištění pohledávek 

Jak již bylo uvedeno v oddílu o situaci na českém trhu úvěrového pojištění, 

v současné době působí ve sféře komerčního pojištění pohledávek v ČR čtyři subjekty: 

Atradius Credit Insurance, Coface Austria Kreditversicherung, Euler Hermes Čescob a 

Komerční úvěrová pojišťovna EGAP. To je v souladu se stavem na světovém trhu, který 

ovládají první tři zmiňované pojišťovací skupiny - Atradius, Coface a Euler Hermes. 

Komerční pojištění pohledávek nabízí celou škálu produktů a variant pojistných 

smluv, přičemž jejich konkrétní podobu společně ovlivňuje řada faktorů, jako jsou 

například: velikost dodavatele a komplexita jeho obchodních vztahů, odvětví ve kterém 

působí, časový rámec poskytnutého obchodního úvěru; na straně odběratele především 

pravděpodobnost jeho selhání (ať už platební neschopnosti nebo nevůle) a země, do které 

dodávky zboží či služeb směřují. I přes tuto různorodost lze definovat základní schéma, na 

jehož základě komerční úvěrové pojištění funguje - viz diagram č. 4.1. 

Diagram č. 4.1: Vztahy mezi účastníky úvěrového pojištění 

OdběratelDodavatel
platba

pojištění
pojistné

obchodní úvěr

Pojišťovna
posouzení rizikovosti

inkaso 
pohledávek

 
Zdroj: [Evropská komise (2003b), str. 5] 

Dodavatel poskytne odběrateli zboží nebo služby, za které má odběratel možnost 

zaplatit s určitým časovým odstupem, tj.obchodní úvěr. Na základě vyhodnocení 

rizikovosti daného odběratele se pojišťovna rozhodne, zda je ochotna takové riziko 

podstoupit.61 Pokud ano, tak dodavateli poskytuje pojistnou ochranu proti selhání 

odběratele, a to výměnou za platby pojistného v předem stanovené výši. Přitom je důležité 

zdůraznit, že předmětem pojištění mohou být pouze transakce mezi podnikatelskými 

subjekty navzájem, nikoli obchodování s koncovými zákazníky. V závislosti na 

konkrétních ustanoveních pojistné smlouvy může pojistitel nabýt tzv. práva subrogace 

                                                

61 Jelikož na sebe pojišťovna přebírá riziko odběratele, je pochopitelné, že ho před uzavřením pojistné 
smlouvy důkladně prověří. Výsledek takové analýzy (prověření finančních výkazů, poměrových ukazatelů, 
platební morálky atd.) už sám o sobě vypovídá o spolehlivosti daného obchodního partnera a v případě, že 
pojišťovna odmítne odběratele pojistit, měl by zájemce o pojištění zvážit, zda vůbec bude s dotyčnou firmou 
spolupracovat. 
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[Swiss Re (2006), str. 7]. To znamená, že v případě škodní události pojistitel vyplatí 

pojistné plnění a zároveň tím přebírá práva původního majitele pohledávky na zaplacení a 

může toto právo vymáhat. V případě, že bude úspěšný a přiměje dlužníka k umoření dluhu, 

sníží tak svojí ztrátu. 

Diagram dále naznačuje, že zatímco vztah mezi dodavatelem a pojišťovnou se 

zakládá na pojistné smlouvě a je tudíž právně uchopitelný (označeno plnou čarou), vztah 

mezi pojišťovnou a odběratelem není podložen žádným právním aktem (označeno 

přerušovanou čarou). Zde často vyvstává problém v situaci, kdy pojišťovna nemá dostatek 

vlastních informací k posouzení rizikovosti daného odběratele, případně se nemůže nebo 

nechce spolehnout na informace od specializovaných agentur, a proto jej sama žádá o 

dodatečné údaje objasňující jeho současnou finanční situaci. Jelikož z podstaty produktu 

úvěrového pojištění neplyne povinnost dodavatele informovat svého odběratele o 

skutečnosti, že si své pohledávky vůči němu pojistil, většina především menších 

společností to opravdu nečiní. Pokud tedy odběratele kontaktuje pojišťovna pohledávek 

se žádostí o poskytnutí finančních výkazů, dozvídá se o existenci pojištění na svou osobu 

teprve zprostředkovaně a často to vnímá negativně, tedy jako projev nedůvěry ze strany 

svého dodavatele, a ne jako nástroj řízení úvěrových rizik. Způsob, jakým se dodavatelé 

k tomuto problému postaví, tj. zda budou odběratele předem o svém záměru pojistit si vůči 

nim pohledávky z obchodního styku informovat a zda budou usilovat o alespoň částečné 

zformalizování vztahu mezi odběratelem a pojišťovnou, bude zřejmě záležet na kvalitě a 

intenzitě vzájemných obchodních vztahů. 

Navážeme-li na výše naznačené základních principy fungování úvěrového 

pojištění, můžeme se blíže podívat na některá jeho specifika, a to konkrétně na různé typy 

pojistného krytí. Ještě předtím je ale nutné vyzdvihnout, že společnost, která má zájem o 

pojištění pohledávek, ve velké většině případů neuspěje, pokud žádá o pojištění pouze 

některých vybraných obchodních případů. Podmínkou pro uzavření pojistky totiž bývá 

povinnost zahrnout do pojistného krytí buď celé portfolio otevřených pohledávek (tzv. 

„whole turnover policy“)62, nebo alespoň jeho majoritní část (např. tzv. „multiple market 

                                                

62 I když většina uzavíraných pojistných smluv odpovídá konceptu whole turnover policy, pojišťovny umí 
nabídnout i specifické podmínky tak, aby vyšly vstříc potřebám klíčových zákazníků (ovšem za horších 
podmínek). V těchto případech se pak lze setkat i s pojistkami, které kryjí pouze limitovaný objem 
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policy“ - taková smlouva kryje všechny odběratele, ale pouze ve vybraných odvětvích 

nebo trzích). Nicméně pojišťovna, na rozdíl od klienta, má vždy právo určité odběratele 

(např. výrazně rizikové) z pojistného krytí vyloučit. 

Dále je také neobvyklé sjednat úvěrové pojištění ke krytí jednorázové transakce - 

většinou to bývá na určité období (zpravidla jeden rok) a pro pravidelné obchodní operace 

s danými partnery. Pojišťovna se tak chrání před dopady morálního hazardu a negativního 

výběru. Na počátku každého období dochází ke stanovení výše pojistného na základě 

předpokládaného obratu klienta pro toto období; skutečný obrat má pak pojištěný 

povinnost hlásit v domluvených periodách za účelem měsíčního vyúčtování a případných 

korekcí pojistného. Dle statě Evropské komise [Evropská komise (2003b), str. 5] bývá 

výše pojistného stanovena na 0,3 až 0,7 % ročního obratu společnosti, v závislosti na její 

celkové výkonnosti, odvětví ve kterém působí, na konkrétních obchodních partnerech se 

kterými spolupracuje apod. Obdobně Riestra [Riestra (2003), str. 38] uvádí jako 

průměrnou hodnotu pojistného 0,35 % z pojištěného obratu. Nicméně pro malé společnosti 

může pojistné dosáhnout až jednoho procenta z obratu, což již není v kontextu velikosti a 

ekonomické kapacity subjektu zanedbatelná částka. Přesná výše pojistného však vždy 

závisí na kombinaci rizikových faktorů platných pro každého pojištěného klienta zvlášť a 

nelze dost dobře dopředu odhadnout. 

Podle Riestry je cena úvěrového pojištění ve srovnání s ostatními typy neživotního 

pojištění a vzhledem k míře rizika přítomného v obchodních transakcích prováděných na 

otevřený účet relativně nízká. K tomu lze ještě doplnit, že pojištění úvěrových rizik je 

dobrovolným pojištěním a nikdo nemůže společnosti ke koupi pojistné ochrany na 

pohledávky z obchodního styku nutit. Nicméně obchodní úvěr, jakožto významná a vysoce 

likvidní část aktiv, jistě za pojištění stojí, stejně tak jako se běžně proti škodám pojišťuje 

například dlouhodobý hmotný majetek. 

V rámci pojistné smlouvy se dále vždy stanovuje procento spoluúčasti klienta 

pro případ pojistného plnění, které nepřímo úměrně závisí na celkové kvalitě 

pojišťovaných pohledávek (publikace [Swiss Re (2006), str. 8] uvádí rozmezí 10 – 20 %) a 

stimuluje tak klienta k zodpovědnému řízení svých obchodních vztahů.  
                                                                                                                                              

otevřených pohledávek (specific account policy) nebo výměnou za vysokou spoluúčast chrání proti selhání 
s katastrofálními důsledky pro pojištěného (catastrophe policy). [Delbridge, Joseph (1992), str. 10] 
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V závislosti na tom, zda jsou do pojištění explicitně zahrnuti jednotliví odběratelé 

nebo je stanoven plošný pojistný limit, rozlišujeme dva základní typy komerčního 

úvěrového pojištění - jmenovité a nejmenovité. U jmenovitého pojištění se v rámci jedné 

pojistné smlouvy upíše tolik individuálních úvěrových limitů, kolik obchodních partnerů 

má dodavatel zájem si pojistit. Výška každého limitu reflektuje jednak odhad dodavatele o 

maximálním objemu otevřených pohledávek s daným odběratelem, za druhé míru ochoty 

pojišťovny vzít na sebe riziko plynoucí z poskytnutí obchodního úvěru konkrétnímu 

odběrateli (tj. udělení limitů může být i zamítnuto). Pokud by objem obchodování převýšil 

stanovený limit, pak pojištěný nese zodpovědnost za obchody nad limit na vlastní účet. 

Naproti tomu u nejmenovitého (či paušálního) pojištění, je stanoven jediný úvěrový 

limit, který kryje obchodování pojištěného se všemi odběrateli zahrnutými do 

nejmenovitého pojištění, a to až do výše tohoto limitu za předpokladu, že se pojistník 

v rámci obchodních vztahů chová obezřetně.63 Zahrnutí obchodních partnerů do 

nejmenovitého pojištění je podmíněno kladnou referencí ohledně jejich platebního chování 

buď od klienta samotného, nebo od externí kreditní agentury. Pojišťovna přitom kdykoli 

může udělený pojistný limit snížit v závislosti na zhoršení finanční situace některého 

z klientových odběratelů. Nové podmínky jsou však platné pouze pro budoucí obchody, již 

akceptovaná rizika zůstávají pokryta. 

Oby typy pojištění bývají často využívány kombinovaně. Je to vhodné zejména pro 

společnosti obchodující s několika málo klíčovými partnery (ty zahrnou do jmenovité části 

pojištění) a větším množstvím drobných odběratelů (riziko z této části obchodování 

pokryje nejmenovité pojištění). 

4.4.3 Pohled na úvěrové pojištění ze strany pojišťovny 

Úvěrové pojišťovny, stejně tak jako výrobní a obchodní společnosti, chtějí-li 

zabezpečit svoji prosperitu, musí dbát na rizika, která jim jejich činnost přináší. To 

znamená, že risk management hraje důležitou roli na obou stranách - v případě pojišťovny 

i podniku, který může v rámci opatření vedoucích ke snížení úvěrového rizika využít 

                                                

63 Obezřetné chování dle Delbridge [Delbridge, Joseph (1992), str. 9] představuje takové chování, jako by 
žádná pojistná smlouva neexistovala. To znamená, že by pojištěný měl provádět obvyklé postupy svého risk 
managementu v plném rozsahu tak, jako kdyby byl v případě selhání obchodního partnera sám zodpovědný 
za vzniklé ztráty. 
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pojištění pohledávek. Úvěrová pojišťovna tak od něj přebírá část rizik, nicméně se sama 

musí postarat o to, aby byla schopná krýt nejen toto jedno, ale především celkové riziko 

vyplývající z portfolia všech klientů. 

Hlavní předpoklad k úspěšnému řízení rizika představuje pro pojistitele vhodně 

ošetřená pojistná smlouva, tvořící základ vztahu mezi pojišťovnou a jejím klientem. Pokud 

v ní pojistitel zakotví například povinnost pojištěné společnosti pravidelně informovat o 

aktuálním objemu otevřených obchodů s obchodními partnery, kteří vstupují do pojistného 

krytí, rozsah spoluúčasti klienta v případě škodní události, nebo ustanovení o maximální 

výši udělovaných pojistných limitů a o možnosti jejich přehodnocení v závislosti na 

zhoršení ekonomické situace odběratele, významně tak sníží pravděpodobnost, že riziko, 

které na sebe převzal, nebude schopen unést. Obdobně opatření, nařizující do pojištění 

zahrnout všechny otevřené pohledávky pojistníka, a ne jen ty, které on sám zvolí, pomáhá 

snižovat riziko negativního výběru ze strany klientů úvěrové pojišťovny. Podle Delbridge 

[Delbridge, Joseph (1992), str. 8] by 100% krytí úvěrového rizika nemotivovalo pojištěné 

dodavatele k aktivnímu řízení rizik - ztratili by zájem o to komu, v jaké výši a za jakých 

podmínek poskytují obchodní úvěr, tj. docházelo by k projevům morálního hazardu, 

poškozujících pojistitele. Proto pojistné smlouvy nikdy plně nekryjí úvěrové riziko 

pojištěného - oba aktéři smluvního vztahu tak mají zájem na minimalizování ztrát. 

Mezi další nástroje risk managementu, používané úvěrovými pojišťovnami, lze 

zařadit využívání specializovaných databází s kreditními informacemi o podnikatelských 

subjektech (podstatné jsou zejména informace o vývoji platební morálky a o případné 

pravděpodobnosti defaultu), ale i o vývoji ekonomických ukazatelů pro jednotlivá odvětví 

či regiony. To spolu s aplikací oceňovacích a risk-skóringových modelů jednak usnadňuje 

počáteční upisování rizik, ale také umožňuje jejich pravidelnou revizi, z čehož plynou 

výhody jak pro pojišťovnu, tak pro pojištěné společnosti. Možnost stanovovat, ale zejména 

přehodnocovat pojistné limity představuje pro úvěrové pojišťovny do značné míry, 

neobvyklé u jiných typů pojištění, kontrolu nad riziky, jimž je vystavena. To úzce souvisí 

také s krátkodobostí pojištěných pohledávek a četnou frekvencí, se kterou jsou odběratelé 

klientů opakovaně prověřováni. Čím dříve dojde k identifikaci případných problémů, tím 

rychleji je možné na ně zareagovat a předejít tak následným závažnějším ztrátám na obou 

stranách smluvního vztahu. Je ovšem nutné podotknout, že úspěšnost tohoto procesu je 

založena na oboustranné korektní komunikaci. 
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Jak již bylo předesláno, pro pojišťovny jsou ve vztahu k řízení úvěrového rizika 

klíčové vlastnosti celého jejich portfolia krytých rizik. Čím více bude toto portfolio 

diverzifikované - ať už geograficky, do jednotlivých sektorů ekonomiky nebo co se týče 

struktury a velikosti pojišťovaných subjektů, tím více sníží jeho citlivost na výkyvy 

ekonomické aktivity a další negativní vlivy.64 

V neposlední řadě využívají úvěrové pojišťovny jako součást risk managementu 

zajištění (přehled nejvýznamnějších zajišťoven viz tabulka č. 4.2). Zajištění funguje na 

stejném principu jako pojištění - jedná se o závazek zajišťovny poskytnout finanční plnění 

v případě budoucích oprávněných nároků pojištěného, a to výměnou za pravidelnou platbu 

pojistného. [Swiss Re (2004), str. 3] Aby těmto svým závazkům mohly zajišťovny dostát, 

musí samy aplikovat pokročilé procesy řízení rizik. To znamená, že jsou z titulu své 

činnosti vysoce důvěryhodnými subjekty s kvalitním ratingem (minimálně  A) a nízkou 

pravděpodobností úpadku. 

Převedením části svých rizik na zajišťovnu získávají úvěrové pojišťovny několik 

výhod. Zajištění jim zejména napomáhá zmírnit dopad ztrát plynoucích ze škodních 

událostí, u kterých měly povinnost odškodnit své klienty. Část této ztráty obdrží od 

zajišťovny zpět. To v důsledku znamená i omezení volatility příjmů pojišťovny a tudíž 

zvýšení dostupnosti kapitálu, který pojišťovny pro svoji činnost nezbytně potřebují. Kromě 

již zmíněných výhod má zajištění pozitivní efekt i na samotné klienty pojišťoven - zvyšuje 

se rozsah rizik, která jsou pojišťovny ochotny krýt, a to za nižší ceny než bez přítomnosti 

zajištění, celkově také roste důvěryhodnost a stabilita pojistného sektoru jako takového.  

Tabulka č. 4.2 Přehled největších světových zajišťoven podle předepsaného 
pojistného v roce 2006 

Název zajišťovny Země sídla Předepsané pojistné v mil. USD
1 Swiss Re Švýcarsko 26014
2 Munich Re Německo 24526
3 Berkshire Hathaway USA 11051
4 Hannover Re Německo 8886
5 SCOR Francie 4520
6 RGA USA 4346
7 Everest Re USA 3853
8 Partner Re USA 3667
9 Transatlantic Re USA 3604
10 XL Re USA 3151  

Zdroj: Upraveno podle [Swiss Re (2002, revize textu 2006)]  
                                                

64 V grafické příloze č. 4.1 lze najít informace o geografickém a sektorovém rozčlenění portfolií předních 
úvěrových pojistitelů. 
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4.4.4 Shrnutí 

Podstatou pojištění pohledávek z obchodního styku je krytí úvěrového rizika, a tedy 

garance splacení obchodního úvěru, který pojištěný poskytl svým obchodním partnerům, 

v případě jejich platební neschopnosti nebo nevůle. To může společnostem pomoci rozšířit 

jejich portfolio transakcí - nejenže mohou začít obchodovat s novými odběrateli, ale také 

zvětšit objem spolupráce s těmi stávajícími. Všeobecně, ale zejména v kontextu současné 

celosvětové ekonomické situace je potřeba klást mimořádný důraz na rizika vyplývající 

z obchodování na otevřený účet, a to i s dlouhodobými obchodními partnery - náhlé 

finanční problémy se mohou kdykoli začít týkat i jich. Jako další výhody využití 

úvěrového pojištění lze zmínit snazší přístup k bankovnímu financování65 a lepší přehled o 

ekonomické situaci obchodních partnerů, což umožňuje včas ukončit spolupráci 

s obzvláště rizikovým odběratelem a předejít tak rozsáhlým ztrátám. 

Na druhou stranu je potřeba zvážit, zda podstupované úvěrové riziko je natolik 

vysoké, že se vyplatí si úvěrové pojištění zaplatit. Jeho cena musí reflektovat náklady 

pojišťovny na stále aktuální informace o podnikatelských subjektech i celých odvětvích 

ekonomiky na domácím trhu i v zahraničí, které jsou potřeba nejen k uzavírání, ale i 

přehodnocování pojistných smluv a řešení pojistných událostí. Dále také odráží fakt, že 

každá pojistka, i přes současné snahy pojistné produkty typizovat, obsahuje specifická 

ustanovení odlišná pro každého klienta, což opět zvyšuje náklady vynaložené pojišťovnou, 

které se projeví ve výši pojistného. Ukazuje se, že pojištění úvěrových rizik se stává 

výhodným nástrojem především pro větší společnosti schopné postarat se o související 

administrativu (příprava kontraktu zpravidla trvá kolem šesti měsíců, dále je nutné pojistku 

i v jejím průběhu obsluhovat), obchodující se svými partnery dlouhodobě a v neposlední 

řadě disponující dostatečnou ziskovou marží na pokrytí pojistného. 

                                                

65 Dle Riestry [Riestra (2003), str. 12] je jedna čtvrtina úvěrových pojistek ve Velké Británii použita jako 
kolaterál pro bankovní úvěr (tj. pojistné plnění je vinkulováno ve prospěch financující instituce) nebo za 
účelem získat úvěr s prodlouženou dobou splatnosti. 
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5. Využití úvěrového pojištění v praxi 
V předchozích kapitolách bylo popsáno podnikatelské prostředí v kontextu 

ekonomické krize a nároky v současnosti kladené na obchodní společnosti, zmíněna rizika 

vznikající z poskytování obchodního úvěru a v neposlední řadě představeno pojištění 

pohledávek, jako jeden z nástrojů k řízení úvěrového rizika. Teoretická východiska byla 

doplněna výsledky četných průzkumů a studií věnovaných úvěrovému pojištění. Na závěr 

zbývá přistoupit ke  zhodnocení účinnosti pojištění úvěrových rizik a jeho využití 

v reálném podnikatelském prostředí. Jeden z výzkumů66 zaměřený na konkrétní přínosy 

úvěrového pojištění pro podnikatelské subjekty ukazuje, že přináší reálně měřitelný 

prospěch hned v několika oblastech - u dodavatelů, odběratelů i financujících institucí. 

Pojištěné společnosti dlouhodobě vykazují stabilnější vztahy s dodavateli, neboť 

pro ně představují nižší riziko - díky úvěrovému pojištění svých odběratelů je 

pravděpodobnost, že se dostanou do druhotné platební neschopnosti, minimalizována. 

Navíc jsou schopny ve větší míře vyjednat lepší obchodní podmínky - dodávky na 

otevřený účet s delší dobou splatnosti a vyšší diskont za včasné zaplacení. Obdobně jako u 

dodavatelů mají pojištěné společnosti kvalitnější vztahy se svými bankami a jsou ve větší 

míře schopny získat úvěrové zdroje zatížené nižší úvěrovou sazbou (dle citované studie to 

v roce 2006 bylo v průměru o 0,45 procentního bodu). Pojištěné společnosti přenášejí 

riziko selhání svých partnerů na pojišťovnu, a proto mohou poskytovat obchodní úvěr za 

výhodnějších podmínek pro své odběratele (tj. prodloužit platební podmínky), aniž by se 

vystavili zvýšenému riziku. To jim jako dodavatelům zajišťuje silnější pozici při získávání 

nových zákazníků, včetně dlouhodobých kontraktů na opakované dodávky. Zároveň 

vykazují nižší procento pohledávek, které by museli odepsat jako nedobytné. 

Pro přímou kvantifikaci přínosů úvěrového pojištění ve finančním vyjádření 

uvádím v následujícím textu případovou studii, která sleduje průběh pojištění vybrané 

české obchodní společnosti v období dvou let. Kromě toho vyzdvihuje další aspekty 

průběhu pojistné smlouvy, zejména pak povinnosti pojištěného vůči pojistiteli. 

                                                

66 Studie byla provedena na vzorku 2000 společností z deseti evropských zemí. Jejím vypracováním bylo 
pověřeno Výzkumné centrum úvěrového managementu při univerzitě v britském Leedsu společností Euler 
Hermes v roce 2006. [Euler Hermes (2006), str. 11] 
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5.1 Případová studie 

Prezentovaná studie odpovídá reálnému obchodnímu případu, změněny byly pouze 

citlivé údaje, aby nemohlo dojít k identifikaci zúčastněných subjektů. Cílem této 

demonstrace je na konkrétním příkladě ukázat, zda a do jaké míry je pojištění pohledávek 

z obchodního styku účinným nástrojem pro řízení úvěrových rizik obchodních společností. 

5.1.1 Obecné údaje o společnosti 

Společnost SPOL a.s. (dále jen SPOL) sídlí na území České republiky. Na trhu 

působí přes 15 let a je součástí holdingové struktury s výlučně českou majetkovou účastí. 

Aktivity holdingu se orientují na gumárenský průmysl, přičemž SPOL se výlučně zabývá 

výrobou pryžových výrobků67 a jejich následným prodejem. Primárním trhem společnosti 

je Česká a Slovenská republika, nezanedbatelné procento své produkce exportuje též do 

zemí východní a jihovýchodní Evropy (Chorvatsko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko, 

Ukrajina). 

SPOL v minulosti neevidoval ztráty z nesplacených pohledávek z obchodního 

styku, nicméně nově implementovaná politika řízení úvěrového rizika na úrovni celého 

holdingu umožňuje získat pojištění úvěrových rizik za zvýhodněných podmínek. 

V souvislosti s plánovaným navyšováním objemu obchodování se zahraničními partnery, 

kteří pocházejí z regionu se zvýšeným komerčním i politickým rizikem, bylo společnosti 

doporučeno se před selháním svých dodavatelů pojistit. 

5.1.2 Uzavření pojistné smlouvy 

Vedení SPOL se po konzultaci se zástupci úvěrové pojišťovny rozhodlo uzavřít 

pojistnou smlouvu, ale pouze na cca. 25 milionů ze svého plánovaného 120 milionového 

obratu. Do pojištění vstupují pouze dodávky s odloženou splatností, ne hrazené v hotovosti 

nebo pomocí zálohových plateb. Dále musí být vyloučena vzájemná plnění v rámci 

skupiny a ve většině případů také zakázky státním firmám nebo subjektům veřejného 

zájmu. SPOL žádá o pojistné krytí především na odběratele, se kterými nemá vybudované 

dlouhodobé obchodní vztahy nebo kteří sídlí v zemích se zvýšeným rizikem. 

                                                

67 Dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) se jedná o oddíl 22 Výroba pryžových a plastových 
výrobků, spadající pod sekci C Zpracovatelský průmysl. [ČSÚ (2009)] 
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Pojistná smlouva byla sjednána k datu 1. 5. 2007 se standardní platností 12 měsíců. 

Ve smlouvě je obsažena klauzule o automatické obnově platnosti, podle které se kontrakt 

prodlouží o další dvanáctiměsíční období, pokud ho jedna ze smluvních stran nevypoví dva 

měsíce před tímto datem. SPOL má navíc právo ukončit platnost smlouvy do dvou měsíců 

od jejího uzavření, a to bez udání důvodů.68 Od data podepsání se kontrakt stává právně 

závazným dokumentem a obě strany, tj. úvěrová pojišťovna i SPOL, jsou po celou dobu 

jejího trvání vázány sjednanými ustanoveními, popř. zákonem č. 37/2004 Sb. o pojistné 

smlouvě v ohledech, o kterých pojistná smlouva mlčí. 

Povaha pojistné smlouvy odpovídá požadavkům na řízení úvěrových rizik SPOL - 

kryje jak komerční, tak i politická rizika u vybraných zemí (Rumunsko a Ukrajina).69 To 

znamená, že pojistné plnění může být společnosti vyplaceno z realizovaných obchodních 

případů, u kterých došlo k insolvenci nebo platební nevůli odběratele, popřípadě realizace 

dodávek či platba za ně nemohla být uskutečněna, a to bez přímého zavinění odběratele 

(např. z důvodu politické nebo ekonomické nestability země sídla odběratele, války, 

závažné přírodní katastrofy apod.), tyto skutečnosti byly náležitě prokázány a pojištěný 

splnil všechny další podmínky stanovené ve smlouvě. SPOL požadoval co nejnižší 

administrativní zátěž související se správou pojistky. V tomto ohledu pojišťovna vyhověla 

a SPOL tak získal možnost obsluhovat kontrakt za využití online aplikace, popřípadě 

telefonicky s jemu přiděleným zaměstnancem zákaznického servisu. 

Pojistná smlouva ve svém znění upravuje řadu významných skutečností, podle 

kterých následně funguje po celé období své platnosti. Nicméně na základě písemné 

dohody obou stran lze některá její ustanovení měnit i během této doby. Mezi 

nejvýznamnější oblasti definované v pojistné smlouvě patří následující body. 

                                                

68 To ovšem pojištěného nezbavuje povinností a závazků vůči pojišťovně plynoucích ze smlouvy po dobu, 
kdy tato byla v platnosti. 
69 Krytí politických rizik si pojištěný může zvolit dobrovolně, tato volba se pak do celkové ceny pojištění 
promítne určitým zvýšením pojistné sazby. Ovšem v případě států, které úvěrová pojišťovna považuje za 
vysoce rizikové, je připojištění vůči politickému riziku nutnou podmínkou pro uzavření smlouvy. Za 
výjimečných okolností může pojišťovna dokonce obchodní partnery v nejrizikovějších zemích odmítnout 
pojistit úplně. Pojišťovna pravidelně aktualizuje seznam těchto zemí a zájemci o pojištění jsou s ním při 
uzavírání pojistné smlouvy seznámeni. Ačkoliv je na zvážení každé pojišťovny jaké státy takto označí, 
vodítkem může být riziková klasifikace dle Ujednání o podpoře vývozních úvěrů OECD, uvedená v příloze 
č. 4.4 - s největší pravděpodobností se bude jednat o země se stupněm rizika 5 a vyšším. 
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Měna smlouvy 

Všechny transakce v rámci pojistné smlouvy, ať už se jedná o hrazení pojistného, 

výplatu škodní události, hlášení realizovaných obratů s obchodními partnery apod., musí 

být prováděny v měně smlouvy. Tou nutně nemusí být české koruny, ale například eura 

nebo americké dolary. Záleží na pojištěném, jakou měnu si zvolí - musí ji ale poté 

dodržovat po celou dobu trvání kontraktu. Není výjimkou, že jedna společnost má 

sjednaných několik smluv v závislosti na tom, s jakými odběrateli spolupracuje. Omezuje 

tím vznikající kurzové rozdíly, které by v případě nepříznivého pohybu směnného kurzu 

mohly vyústit ve ztrátu, což by obratem snížilo účinnost sjednaného pojištění jako nástroje 

ochrany před úvěrovým rizikem. SPOL uzavřel pojistnou smlouvu v českých korunách. 

Výše pojistné sazby a další poplatky 

Pojistná sazba pro SPOL byla pojišťovnou stanovena na 0,4 % z obratu společnosti 

s pojištěnými odběrateli (do uvažovaného obratu se ovšem nezapočítává např. obrat 

z dodávek uskutečněných oproti platbě v hotovosti). Do výpočtu sazby přitom vstoupilo 

několik faktorů: 1) výše obratu - čím vyšší obrat s odběrateli, na něž se vztahuje pojistné 

krytí, tím nižší pojistnou sazbu si bude pojistitel účtovat; 2) teritoriální struktura 

obchodních partnerů - čím více rizikových zemí má být do smlouvy zahrnuto, tím vyšší 

riziko musí pojistitel nést, a proto jej zohlední ve vyšší pojistné sazbě; 3) předchozí ztráty 

z nedobytných pohledávek70 - pojišťovna zde v podobě vyšší sazby penalizuje klienty s se 

špatnou historií ztrát, jelikož s sebou přinášejí zvýšené riziko budoucích pojistných 

událostí; 4) doba splatnosti poskytovaného obchodního úvěru - i v tomto případě platí 

přímá úměrnost mezi dobou splatnosti (v úvahu se bere maximální i průměrná) a výší 

pojistné sazby. Před případným prodloužením pojistky bývá obvykle výše pojistné sazby 

upravena tak, aby co nejlépe reflektovala minulý průběh pojistné smlouvy i budoucí 

záměry pojištěného. 
                                                

70 V tomto ohledu může vyvstat několik otázek. Za prvé, pokud si je zájemce o pojištění vědom toho, že 
pojistná sazba bude po zohlednění minulých ztrát z nedobytných pohledávek vyšší, může realizované ztráty 
pojišťovně zatajit. Na druhou stranu podpisem smlouvy stvrzuje, že všechny informace, které při sjednávání 
smlouvy uvedl, jsou pravdivé. Pokud by zatajení ztrát později vyšlo najevo, jednalo by se tak o porušení 
podmínek smlouvy a pojišťovna by mohla odmítnout vyplatit pojištěnému plnění, na které by měl jinak 
právo. Za druhé, pojištěný by mohl spolupráci s odběratelem, u kterého v minulosti realizoval díky 
neuhrazeným pohledávkám ztráty, ukončit. Zde se pak jeví přístup pojišťovny při zvyšování pojistné sazby 
poněkud nespravedlivý. Na druhou stranu vysoký objem předešlých ztrát může též signalizovat špatnou 
úroveň managementu úvěrových rizik pojištěného, což pak účtování přirážky pojišťovnou ospravedlňuje. 
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Kromě pojistného musí pojištěný platit i některé další poplatky. Předně je však 

nutné zdůraznit, že za sjednání samotné smlouvy, na rozdíl například od některých jiných 

pojistných nebo úvěrových produktů, není pojišťovnou účtován žádný poplatek. Nicméně 

hradí se každá žádost o schválení jmenovitého pojistného limitu, a to bez ohledu na 

výsledek - limit může být schválen v plné či částečné výši, popřípadě zcela zamítnut. Pro 

SPOL činí tento poplatek 1000,- za prověření domácího a 2400,- zahraničního odběratele a 

je splatný ke konci měsíce, ve kterém mu bylo doručeno vyrozumění o posouzení limitu. 

Žádost o navýšení, popř. snížení již uděleného limitu je bezplatná. Poplatek ve stejné výši 

se dále účtuje za každý nenulový limit platný v den prodlužování platnosti smlouvy, 

v podstatě tak náklady na jednoho odběratele, pojištěného v rámci jmenovitého limitu, činí 

1000,- resp. 2400,- ročně. 

V každé smlouvě je také zaveden institut tzv. minimálního pojistného, kterým se 

pojistitel chrání před nízkou mírou využívání pojistné smlouvy ze strany klienta. Pokud by 

skutečný obrat s pojištěnými odběrateli byl výrazně nižší než předpokládaný, pojištěnému 

by byl v okamžiku ukončení, popř. prodloužení platnosti kontraktu dofakturován rozdíl 

mezi reálně zaplaceným pojistným za dané období a předem stanoveným minimálním 

pojistným. V případě SPOL se částka minimálního pojistného rovná 50 % z výše 

plánovaného pojistného, tedy 50 000,- (50 % * 0,4 % * 25 000 000,-). 

Za bezeškodní průběh pojistné smlouvy po celé dvanáctiměsíční období má SPOL 

naopak nárok na bonus ve výši 10 % ze skutečně zaplaceného pojistného. Tato částka je 

pojištěnému vyplacena v případě, kdy zaplacené pojistné přesáhlo výši minimálního 

pojistného. V opačném případě může být vyplacena jen část bonusu přesahující tento limit. 

Pokud úrovně minimálního pojistného nebylo ani se započtením bonusu dosaženo, nemá 

na něj pojištěný nárok. 

Spoluúčast pojištěného 

Stejně jako u běžných pojistných produktů (např. u pojištění majetku) se pojištěný 

musí určitým procentem podílet na krytí ztrát. Snižuje to riziko morálního hazardu 

ze strany pojištěného, protože je tímto způsobem více zainteresován minimalizovat 

případné ztráty. Proto je vždy stanovena spoluúčast, pro SPOL byla stanovena na 15 %. 

Znamená to, že v případě pojistné události bude mít SPOL nárok na vyplacení 85 % 

z uznané výše škody. 
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Maximální platební podmínka 

Aby mohl pojištěný uplatnit nárok na pojistné plnění v případě pojistné události, 

nesmí při stanovování platební podmínky svým obchodním partnerům pod pojistnou 

ochranou překročit maximální dobu sjednanou v pojistné smlouvě. Nejvyšší počet dní 

splatnosti obchodního úvěru vždy reflektuje standardy platné v odvětví, v němž se 

pojištěný pohybuje, přičemž povolená délka maximální splatnosti obvykle bývá delší pro 

odběratele v zahraničí. Ze své předchozí zkušenosti SPOL uvedl, že českým odběratelům 

poskytuje platební podmínku do 45 dní, ovšem zahraničním 60 dní. Tyto limity byly po 

odsouhlasení pojišťovnou závazně zavedeny do smlouvy a SPOL je již nesmí prodloužit. 

Samozřejmě může splatnost vystavovaných faktur dle svého uvážení zkrátit. 

Maximální náhrada škody 

Na každé pojistné období stanovuje pojišťovna maximální objem krytí, které může 

být pojištěnému ze všech pojistných událostí uznaných v daném období vyplaceno. 

V pojistné smlouvě je jeho výše upravena dvěma způsoby - jednak jako fixní částka určená 

pojišťovnou na základě parametrů specifických pro daného klienta i standardů běžně 

pojišťovnou uplatňovaných - tzv. maximální náhrada škody. Za druhé jako určitý násobek 

skutečně zaplaceného pojistného s tím, že vždy se uplatní vyšší z obou částek.71 Pro SPOL 

na jeho první pojistné období platí buď čtyři miliony nebo 30 násobek zaplaceného 

pojistného. 

Minimální výše jednotlivé pojistné události 

Požadavek na minimální výši jednotlivé pojistné události (pro SPOL činí 50 000,-) 

se stanovuje s ohledem na administrativní náročnost spojenou s jejím řešením. Pojišťovna 

se tak brání proti zahlcení drobnými případy, kdy by interní náklady vynaložené na jejich 

vyřešení převýšily příjmy plynoucí z pojistného. Dále lze také předpokládat, že pokud 

bude odběratel ochoten v budoucnu pojištěnému splatit některé ze svých závazků, 

s největší pravděpodobností uhradí právě ty nejnižší z nich. 

                                                

71 Uvedený výpočet bere v potaz jak údaje předpokládané před uzavřením smlouvy, na základě kterých 
pojišťovna stanoví výši fixní částky maximální náhrady škody - zde Kč 4 000 000, tak skutečně realizované 
hodnoty. Pokud se pojištěnému oproti očekávání výrazně zvýši obraty s pojištěnými odběrateli a 30 násobek 
zaplaceného pojistného tak převýší částku maximální náhrady škody, bude jako objem maximálního 
možného krytí platit právě tento násobek zaplaceného pojistného. 
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Povinnosti a práva pojištěného 

Jednu z nejdůležitějších oblastí pojistné smlouvy představují povinnosti, které 

smlouva pojištěnému ukládá.72 Teprve pokud je dodrží, získá nárok na benefity plynoucí 

z pojištění, především na vyplacení pojistného plnění. 

Všeobecnou, avšak důležitou povinností pojištěného je chovat se v rámci pojištění 

stejně, jako kdyby nesl úvěrová rizika pouze na svůj účet. Znamená to, že pojištěný musí i 

nadále vykonávat běžné postupy svého credit managementu a dělat vše pro to, aby 

minimalizoval případné ztráty - například oznámit pojišťovně zjištěné negativní informace 

o svých odběratelích, zejména v souvislosti s jejich zhoršenou platební morálkou. Splnění 

těchto povinností se těžko dokazuje, nicméně pokud by pojišťovna byla schopna jejich 

nesplnění prokázat, nemusela by ani v případě oprávněného nároku na pojistné plnění 

škodu pojištěnému vyplatit. 

V rámci kontraktu má pojištěný povinnost periodicky hlásit celkový realizovaný 

obrat s pojištěnými odběrateli73 zvlášť za každou zemi zařazenou do pojištění a vždy 

v příslušné měně smlouvy. SPOL tak musí činit na měsíční bázi do 20. dne následujícího 

měsíce (pro pojistky s nižším objemem obchodování by stačilo i čtvrtletně). Na základě 

nahlášeného obratu se poté za použití pojistné sazby (zde 0,4 %) vypočte pojistné, které je 

splatné do 30 dnů od vystavení faktury pojišťovnou. Pojistné se tedy platí zpětně. 

Speciální podmínky upravují obchodování pojištěného s odběrateli v rámci 

nejmenovitého limitu. Pojišťovna je v tomto případě vystavena mnohem většímu riziku 

(neví, jak rizikové společnosti jsou vlastně pojištěny), proto pod nejmenovitým krytím 

pojistí několikanásobně nižší objem pohledávek než na jaký by byla ochotna udělit 
                                                

72 Pojistná smlouva je oboustranným kontraktem mezi pojištěným a pojistitelem, a tudíž z ní vyplývají práva 
a povinnosti oběma stranám. V kontextu případové studie však práva a povinnosti pojišťovny nejsou tak 
zásaadní, proto je zde samostatně neuvádím. 
73 Pro účely výpočtu pojistného musí klient hlásit realizovaný obrat v plné výši, nehledě na objem udělených 
úvěrových limitů včetně nejmenovitého limitu. To znamená, že platí pojistné i za obchody, které překračují 
stanovené limity a v důsledku nejsou pojišťovnou hrazeny. Nicméně pokud opravdu dojde ke škodní události 
a inkasní kancelář vymůže určitou částku zpět (více o postupu v případě škodní události v sekci 5.2.4), 
pojišťovna bude i nadále krýt rozdíl mezi nahlášeným obratem a vymoženou částkou, a to opět až do výše 
celého limitu. 

Např. nahlášený obrat  1 500 000,- 
 pojistný limit  1 000 000,- 

1) vymožená částka    350 000,- 2) vymožená částka    650 000,- 
pojišťovna nadále kryje 1 000 000,- pojišťovna nadále kryje    850 000,- 
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jmenovitý limit. Nárok na výplatu pojistného plnění může pojištěný uplatnit pouze tehdy, 

pokud zpětně prokáže, že s odběratelem v období posledních 12 měsíců uskutečnil 

minimálně dva obchodní případy za stejných platebních podmínek jako u nárokované 

pohledávky a odběratel zde vyrovnal své závazky do 60 dní po splatnosti. Alternativně 

musí pojišťovně dodat aktuální informace o odběrateli (finanční výkazy, platební morálku 

apod.), nevykazující žádné negativní znaky, a to nejlépe od agentury specializované na 

poskytování kreditních informací. 

Aby měl pojištěný nárok na vyplacení pojistného plnění z titulu platební nevůle, 

musí dle stanovených podmínek nahlásit vznik „potenciální škody“, tj. prodlení 

obchodního partnera v placení svých závazků. V den překročení splatnosti nejstarší 

neuhrazené faktury daného odběratele začíná běžet šestiměsíční karenční lhůta. Pokud 

odběratel zaplatí do 60 dní po splatnosti, nevyplývá z toho pojištěnému žádná povinnost a 

pojistná ochrana platí i nadále beze změny. Nedojde-li však k úhradě v této lhůtě, pojistná 

ochrana se pro další dodávky pozastavuje a pojištěný má 30 dnů na to, aby nezaplacenou 

pohledávku nahlásil. Zároveň s tím musí předat pohledávku k vymáhání třetí straně 

(pojišťovna dává na výběr z několika partnerských inkasních kanceláří). Proces vymáhání 

trvá po zbývajících 90 dní do konce karenční lhůty, může však pokračovat i posléze.74 

Uplynutím karenční lhůty pak nastává škodní událost a pojištěný má k dispozici dalších 

šest měsíců na to, aby vznik škody oznámil pojišťovně. Zároveň s tím jí musí poskytnout 

dokumenty potřebné k výpočtu škody a ověření, že řádně splnil podmínky pro přiznání 

pojistného plnění (bývají to saldokonta, faktury, výpisy z bankovního účtu apod.). 

Je-li podstatou nevyrovnání závazků odběratele vůči pojištěnému platební 

neschopnost, za datum vzniku škodní události se považuje zahájení insolvenčního řízení či 

obdobné právní kroky dostatečně prokazující neschopnost odběratele svým závazkům 

dostát. Toto pravidlo se aplikuje nezávisle na tom, zda již uběhla karenční lhůta či nikoli. 

V případě, že odběratel pojištěnému nehradí závazky z důvodu politického rizika, vzniká 

škoda stejně jako u platební nevůle uplynutím karenční lhůty. Ostatní postupy se uplatní 

analogicky tak, jak byly popsány výše. 

                                                

74 V případě, že pojištěný nezávisle na pojišťovně od odběratele vymůže část dlužné částky, popř. mu 
odběratel sám zaplatí, má pojištěný povinnost tuto skutečnost pojišťovně nahlásit. Obdobné ustanovení platí i 
po vyplacení pojistného plnění, když už je případ pojišťovnou uzavřen. Pojištěný pak musí pojišťovně 
odpovídající část získaného plnění vrátit. 
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5.1.3 Průběh pojistné smlouvy v prvním pojistném období 

Pojistná smlouva mezi úvěrovou pojišťovnou a SPOL byla uzavřena k datu 

1. 5. 2007. SPOL nevyužil možnosti prověřit některé ze svých klíčových odběratelů a 

předschválit tak na ně jmenovité pojistné limity ještě před uzavřením smlouvy. Namísto 

toho požádal pro první tři měsíce pouze o udělení nejmenovitého limitu pro pojištění 

skupiny menších dodávek s tím, že o jmenovité limity požádá později. V rámci 

nejmenovitého limitu ve výši 400 000,- má tedy pojištěny pohledávky s datem fakturace 

starším 1. 5. 2007, splňující již zmiňované náležitosti. S udělením nejmenovitého 

pojistného limitu není spojen žádný poplatek. Vždy 20. dne v měsíci SPOL hlásí 

uskutečněný obrat za minulý měsíc a platí odpovídající pojistné. 

V průběhu srpna a září si SPOL podal prostřednictvím internetové aplikace žádost o 

udělení jmenovitých úvěrových limitů na tři nejvýznamnější české obchodní partnery a 

celkem devět zahraničních - dva z nich však nebyly úvěrovými analytiky doporučeny ke 

schválení. V příslušném měsíci, ve kterém byl SPOL vyrozuměn o garantované výši 

jednotlivých limitů (schvalovací proces trvá pojišťovně obvykle do 10 dnů), mu byly 

naúčtovány příslušné poplatky (3 x 1000,- za české a 9 x 2400,- za zahraniční odběratele) a 

obrat s těmito odběrateli musel zahrnout do souhrnného hlášení pro výpočet pojistného. 

Pojistná smlouva probíhala beze změn až do listopadu téhož roku, kdy SPOL 

pojišťovně nahlásil překročení 60 dnů po splatnosti v červenci vyfakturované dodávky 

jednomu z odběratelů, zahrnutých do nejmenovitého limitu. SPOL splnil povinnosti 

uložené mu smlouvou: 1) nepřekročil maximální platební podmínku pro české odběratele 

v délce 45 dnů, 2) situaci oznámil pojišťovně do 30 dnů od překročení 60 dnů po splatnosti 

nejstarší neuhrazené faktury, 3) dodané podklady byly uvedeny v měně smlouvy, tedy 

v Kč, 4) dlužná částka převýšila limit minimální výše jednotlivé pojistné události 50 000,-. 

Pojišťovna odběratele zaregistrovala a pohledávka byla předána k vymáhání inkasní 

agentuře. Jelikož do konce února roku 2008 odběratel svůj závazek nevyrovnal ani díky 

snaze inkasní agentury a karenční doba již uběhla, SPOL ohlásil vznik škodní události. 

Pojišťovna požádala SPOL o doložení potřebných podkladů k prověření pojistné 

události a zavázala se její šetření ukončit do 90 dnů. Nicméně se ukázalo, že SPOL sice 

v minulosti s tímto odběratelem spolupracoval a prokázal několik obchodních případů 

s uspokojivou platební morálkou, bohužel však pouze jeden obchod byl mladší 12 měsíců a 
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navíc zde byla poskytnuta odlišná platební podmínka než v současném případě. Z tohoto 

důvodu pojišťovna odmítla pojistné plnění vyplatit. SPOL se nejprve proti rozhodnutí 

pojišťovny odvolal, ta ale trvala na striktním dodržování podmínek ve spojitosti 

s využíváním nejmenovitého limitu, protože ten je pro ni rizikovější. SPOL se rozhodl 

nejmenovitý limit již v příštím pojistném období nevyužívat, aby předešel opakovaným 

ztrátám z administrativních pochybení. 

Po skončení pojistného období a nahlášení realizovaného obratu za poslední měsíc 

byl pojišťovnou udělen bonus ve výši 10 % ze zaplaceného pojistného za bezeškodní 

průběh.75 Zároveň bylo dofakturováno minimální pojistné, neboť suma skutečně 

zaplaceného pojistného nedosáhla výše 50 000,-. Bonus mohl tedy být vyplacen pouze 

v částce 1082,-. Souhrnné údaje o průběhu pojistné smlouvy v prvním období, včetně 

souvisejících nákladů, uvádí následující tabulka. 

Tabulka č. 5.1 Průběh pojistné smlouvy v období 1. 5. 2007 - 30. 4. 2008 
Datum Událost Částka v Kč

1.5.2007 uzavření pojistné smlouvy 
1.5.2007 platí nejmenovitý limit ve výši 400 000

24.7.2007 vystavena faktura českému odběrateli 119 000
23.8.2007 vypršela splatnost, začíná běžet karenční lhůta

22.10.2007 faktura je 60 dní po splatnosti
2.11.2007 nahlášení potenciální škody
22.2.2008 karenční lhůta vypršela, vzniká škodní událost
29.2.2008 nahlášení škodní události 119 000
24.2.2008 zamítnutí nároku na pojistné plnění
30.4.2008 končí pojistné období
20.5.2008 vzniká povinnost doplatit pojistné do 50 000,- 3 561
20.5.2008 vzniká nárok na 10% bezeškodní bonus 4 644

Datum Událost Částka v Kč Související náklady Částka v Kč
20.6.2007 hlášen obrat za květen 345 989 pojistné za květen 1 384
20.7.2007 hlášen obrat za červen 425 172 pojistné za červen 1 701
10.8.2007 žádost o limit - 3x domácí, 4x zahr. odběratel poplatky za schválení limitů 12 600
20.8.2007 hlášen obrat za červenec 399 870 pojistné za červenec 1 599
4.9.2007 žádost o limit - 5x zahraniční odběratel poplatky za schválení limitů 12 000

20.9.2007 hlášen obrat za srpen 947 923 pojistné za srpen 3 792
20.10.2007 hlášen obrat za září 983 980 pojistné za září 3 936
20.11.2007 hlášen obrat za říjen 1 007 356 pojistné za říjen 4 029
20.12.2007 hlášen obrat za listopad 1 123 670 pojistné za listopad 4 495

20.1.2008 hlášen obrat za prosinec 1 097 456 pojistné za prosinec 4 390
20.2.2008 hlášen obrat za leden 1 967 550 pojistné za leden 7 870
20.3.2008 hlášen obrat za únor 1 250 780 pojistné za únor 5 003
20.4.2008 hlášen obrat za březen 880 945 pojistné za březen 3 524
20.5.2008 hlášen obrat za duben 1 178 943 pojistné za duben 4 716

pojistné celkem 46 439
doplatek na pojistném 3 561
poplatky za úvěrové limity 24 600
vyplacená část bonusu (1 082)
náklady celkem za období 73 518  

Zdroj: Vlastní zpracování dat poskytnutých úvěrovou pojišťovnou. 

                                                

75 Bonus byl udělen i přesto, že SPOL jednu pojistnou událost nahlásil, ta však nebyla pojišťovnou uznána 
jako oprávněná. Udělení bonusu lze ze strany pojišťovny vnímat jako částečnou kompenzaci za spornou 
škodní událost. 
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5.1.4 Průběh pojistné smlouvy ve druhém pojistném období 

Ke dni 1. 5. 2008 byla pro SPOL obnovena platnost pojistné smlouvy na další 12 

měsíční období s tím, že pojistná sazba byla navýšena na 0,55 % z realizovaného obratu 

díky zvýšenému riziku platební neschopnosti v souvislosti s dopady ekonomické krize. 

Také dva ze jmenovitých pojistných limitů byly zrušeny. Hlášení o zhoršené platební 

morálce chorvatského odběratele bylo potvrzeno kreditní agenturou, proto na něj 

pojišťovna stornovala úvěrové limity všem svým klientům; postižený tímto rozhodnutím 

byl tedy i SPOL. Dále musel být zrušen limit na odběratele z Rumunska, a to kvůli zvýšené 

úrovni rizika v regionu - pojišťovna přestala toto území pojišťovat úplně. Do nového 

pojistného období byly tedy převedeny tři nenulové limity na české odběratele a pět 

zahraničních. V souvislosti s tím byl SPOL povinen zaplatit poplatek 15 000,-. 

Ostatní parametry pojistné smlouvy zůstaly zachovány kromě toho, že SPOL nyní 

již nechce využívat nejmenovitého pojistného limitu, proto jej zruší a ještě v květnu zažádá 

o převedení dvou českých a jednoho zahraničního odběratele pod jmenovitý limit. 

Pojišťovna žádostem vyhověla a vyúčtovala si za ně poplatek ve výši 4400,-. Pravidelně ke 

20. dni následujícího měsíce SPOL hlásí uskutečněný obrat za běžný měsíc a platí 

odpovídající pojistné. 

Během června a července SPOL fakturuje odběrateli na Slovensku tři dodávky 

zboží v celkové hodnotě Kč 1 656 722, přičemž jmenovitý limit na tohoto odběratele je 

stanoven na 3 000 000,-. Celý vyfakturovaný objem po započtení 15% spoluúčasti 

pojištěného je pojistkou pokryt. Počátkem srpna vyprší 60 denní splatnost nejstarší faktury 

a počíná tak běžet karenční lhůta. Slovenský odběratel ani po upomínkách ze strany SPOL 

své závazky neuhradil, proto je SPOL počátkem října nucen nahlásit vzniklou situaci 

pojišťovně a předat špatné pohledávky k vymáhání inkasní agentuře. Její úsilí vedlo po 

dvou měsících k úspěchu, když od odběratele získala více než 80 % dlužné částky zpět.76 

Nicméně koncem ledna roku 2009 byl na majetek odběratele soudem prohlášen konkurz a 

                                                

76 Za svou činnost si inkasní agentura naúčtovala provizi ve výši cca 150 000,- (obvykle se provize pohybuje 
kolem 10 % ze získané částky). Protože celá výše nesplacených pohledávek byla kryta jmenovitým limitem, 
budou i kompletní náklady inkasní kanceláře na vymáhání hrazeny za klienta pojišťovnou. V případě, že by 
pojištěný obchodoval s odběratelem nad rámec uděleného limitu, pojišťovna by se podílela na nákladech na 
vymáhání pouze v poměru, odpovídajícímu podílu pojistného limitu na celkovém obejmu nesplacených 
pohledávek předaných k vymáhání. 
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došlo tak ke vzniku škodní události z titulu platební neschopnosti (i když ještě nevypršela 

karenční lhůta), kterou SPOL o necelý měsíc později nahlašuje pojišťovně. 

Pojišťovna tedy převzala 17. 2. 2009 pojistnou událost k řešení a požádala SPOL o 

potřebné podklady pro výpočet její přesné výše. Tomu však předcházela kontrola splnění 

povinností ze strany SPOL, aby pojistné plnění mohlo být přiznáno a vyplaceno. Tentokrát 

již k žádnému pochybení ze strany pojištěného nedošlo, pojišťovna se zavázala škodní 

událost do 90 dnů vyřešit a uhradit SPOL odpovídající částku. Ještě před vypršením 90 

denní lhůty pojišťovna vyplatila SPOL pojistné plnění ve výši 261 837,- (po započtení 

15% spoluúčasti). Tím byla pojistná událost ukončena. 

S koncem pojistného období a po nahlášení dubnového obratu pojišťovna 

zkontrolovala, že za uplynulých 12 měsíců od SPOL vyfakturovala více, než kolik činí 

minimální pojistné. Tato podmínka byla splněna, SPOL na pojistném zaplatil 122 510,-. 

Díky přiznané a vyplacené škodní události SPOL nezískal nárok na bonus za bezeškodní 

průběh. Souhrnné údaje o průběhu pojistné smlouvy ve druhém období, včetně 

souvisejících nákladů, uvádí tabulka č. 5.2. 

Tabulka č. 5.2 Průběh pojistné smlouvy v období 1. 5. 2008 - 30. 4. 2009 
Datum Událost Částka v Kč

1.5.2008 obnovení platnosti pojistné smlouvy 
4.6.2008 vystavena 1. faktura zahraničnímu odběrateli 276 120

18.6.2008 vystavena 2. faktura zahraničnímu odběrateli 552 241
2.7.2008 vystavena 3. faktura zahraničnímu odběrateli 828 361

celková výše nesplacených pohledávek 1 656 722
3.8.2008 vypršela splatnost nejstarší faktury, běží karenční lhůta

2.10.2008 nejstarší faktura je 60 dní po splatnosti
6.10.2008 nahlášení potenciální škody

18.12.2008 inkasní agentura vymohla od odběratele 1 348 679
18.12.2008 inkasní agentura si účtuje provizi - plně hradí pojišťovna 151 623

23.1.2009 insolvence odběratele, vzniká škodní událost
17.2.2009 nahlášení škodní události 308 043
24.4.2009 úhrada škodní události pojišťovnou, 15% spoluúčast 261 837
30.4.2009 končí pojistné období

Datum Událost Částka v Kč Související náklady Částka v Kč
1.5.2008 převedení limitů - 3x domácí, 5x zahraniční odběratel poplatky za převedení limitů 15 000
5.5.2008 žádost o limit - 2x domaci, 1x zahraniční odběratel poplatky za schválení limitů 4 400

20.6.2008 hlášen obrat za květen 3 398 161 pojistné za květen 18 690
20.7.2008 hlášen obrat za červen 4 664 632 pojistné za červen 25 655
20.8.2008 hlášen obrat za červenec 819 810 pojistné za červenec 4 509
20.9.2008 hlášen obrat za srpen 1 016 660 pojistné za srpen 5 592

20.10.2008 hlášen obrat za září 1 014 422 pojistné za září 5 579
20.11.2008 hlášen obrat za říjen 1 972 304 pojistné za říjen 10 848
20.12.2008 hlášen obrat za listopad 1 704 180 pojistné za listopad 9 373

20.1.2009 hlášen obrat za prosinec 3 199 022 pojistné za prosinec 17 595
20.2.2009 hlášen obrat za leden 946 739 pojistné za leden 5 207
20.3.2009 hlášen obrat za únor 853 941 pojistné za únor 4 697
20.4.2009 hlášen obrat za březen 1 201 119 pojistné za březen 6 606
20.5.2009 hlášen obrat za duben 1 483 607 pojistné za duben 8 160

pojistné celkem 122 510
poplatky za úvěrové limity 19 400
náklady celkem za období 141 910  

Zdroj: Vlastní zpracování dat poskytnutých úvěrovou pojišťovnou. 
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5.1.5 Shrnutí 

Nezávisle na tom, zda SPOL bude v pojištění pokračovat i nadále či nikoli, 

můžeme na uvedeném příkladu zhodnotit účinnost pojištění pohledávek při ochraně proti 

úvěrovým rizikům, plynoucím z poskytování obchodního úvěru. Porovnáním dvou 

scénářů, kdy SPOL buď obchoduje se svými odběrateli pod pojistným krytím, a nebo čistě 

na vlastní účet, zjistíme výši finančního přínosu pro SPOL. Výpočty dokládá tabulka. 

Tabulka č. 5.3 Vyčíslení přínosu pojištění pohledávek pro SPOL 
1. období

fakturace odběrateli 119 000 fakturace odběrateli 119 000
náklady spojené s průběhěm pojištění úhrada od odběratele 0

pojistné 46 439
doplatek pojistného do 50 000,- 3 561
poplatky za úvěrové limity 24 600
bonus za bezeškodní průběh (1 082)
celkem 73 518

SPOL přišel celkem o Kč 192 518 SPOL přišel celkem o Kč 119 000

2. období

fakturace odběrateli 1 656 722 fakturace odběrateli 1 656 722
náklady spojené s průběhěm pojištění úhrada od odběratele 0

pojistné 122 510
poplatky za úvěrové limity 19 400
celkem 141 910

výplata od inkasní agentury 1 348 679
pojistné plnění ze škodní události 261 837

SPOL přišel celkem o Kč 188 116 SPOL přišel celkem o Kč 1 656 722

1.+2. období

SPOL přišel celkem o Kč 380 634 SPOL přišel celkem o Kč 1 775 722

díky pojištění pohledávek SPOL snížil ztrátu o Kč 1 395 088

SPOL si pojišťuje pohledávky z obchodního styku SPOL nese úvěrové riziko na vlastní účet

SPOL si pojišťuje pohledávky z obchodního styku SPOL nese úvěrové riziko na vlastní účet

SPOL si pojišťuje pohledávky z obchodního styku SPOL nese úvěrové riziko na vlastní účet

ztráta v důsledku 
platební nevůle

ztráta v důsledku 
platební neschopnosti

 
Zdroj: Vlastní zpracování dat poskytnutých úvěrovou pojišťovnou. 

Podle celkové ztráty v prvním období by pro SPOL bylo výhodnější nést úvěrové 

riziko na vlastní účet. V důsledku toho, že SPOL nesplnil povinnosti, které mu pro přiznání 

pojistného plnění ukládá pojistná smlouva, vynaložil veškeré náklady plynoucí mu 

z průběhu pojistné smlouvy zbytečně a ještě tak zvýšil svou ztrátu danou platební nevůlí 

odběratele. Pokud by však pojistný nárok uplatnil, pojišťovna by SPOL vyplatila 101 150,- 

(výše nedobytné pohledávky po odečtení 15% spoluúčasti) a celková ztráta by tak činila 

pouze 91 368,-. Tím pádem by v prvním pojistném období díky úvěrovému pojištění snížil 

svou ztrátu o 27 632,- v porovnání s nulovou ochranou proti riziku. K tomu ovšem 

nedošlo, pro určení skutečného přínosu pojištění za obě období k této variantě proto 

nebude přihlédnuto. 
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Ve druhém období, kdy SPOL nejprve získal zpět část své ztráty od inkasní 

kanceláře a posléze i pojistné plnění od pojišťovny, je přínos úvěrového pojištění 

v porovnání s variantou bez ochrany zcela evidentní. SPOL díky pojistnému krytí snížil 

ztrátu svého zahraničního obchodního partnera, vzniklou z titulu platební neschopnosti, o 

téměř 1,5 milionu korun. A to i po zahrnutí zaplaceného pojistného a ostatních 

vynaložených nákladů, které byly ve druhém pojistném období téměř dvojnásobně vysoké. 

Ve výsledku, po započtení obou období, byla ztráta SPOL snížena o 1 395 088,-. 

Zjištěný výsledek je pro SPOL pozitivní. Na jeho konkrétní podobu však mělo vliv 

množství variabilních parametrů. Kdyby například nedošlo ve druhém období ke zvýšení 

pojistné sazby, zaplatil by SPOL na pojistném o cca 33 500,- méně. Nebo jak již bylo 

zmíněno, díky nesplnění smluvních podmínek SPOL nezískal pojistné plnění ve výši 

přesahující 100 000,-. Tyto faktory by dále uspořenou ztrátu zvýšily. 

Na druhou stranu byl výsledek pojištění porovnáván s variantou, kdy by se SPOL 

zcela vystavil úvěrovému riziku a nijak by se vůči němu neochránil. To je podle mého 

názoru poněkud krajní situace. I v případě, že by SPOL nepoužil žádný jiný nástroj ke 

snížení rizika před tím, než ke ztrátě došlo, nepochybně by se alespoň zpětně snažil 

vzniklou ztrátu minimalizovat. Například předáním nedobytné pohledávky k vymáhání 

inkasní agentuře. 

Ze všech výše uvedených argumentů je patrné, že pojištění pohledávek může být 

účinným nástrojem řízení úvěrových rizik, ale vyžaduje od pojištěného aktivní přístup. 

Případová studie dokazuje, že pokud pojištěný zanedbá své povinnosti vůči pojišťovně, 

přijde bez náhrady o výplatu škody. A z evidence úvěrové pojišťovny vyplývá, že 

k případům porušení smluvních podmínek ze strany pojištěného dochází relativně často. 

Většinou to bývá neúmyslné opomenutí, kupříkladu z důvodu toho, že zejména u menších 

společností má obsluhu pojistky na starosti v oblasti credit managementu nedostatečně 

vzdělaný zaměstnanec, jehož primární zodpovědností je zcela jiná činnost - např. prodej. 

Stejně tak to může být přílišná časová vytíženost, která pak zapříčiní například nesplnění 

časového limitu pro nahlášení škody. Proto, aby pojištěný z uzavřené pojistné smlouvy 

získal maximum a pojištění pohledávek z obchodního styku bylo účinné, musí zodpovědně 

přistupovat k plnění povinností uložených mu pojistnou smlouvou a aktivně s pojišťovnou 

spolupracovat. 
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5.1.6 Porovnání případové studie s výsledky úvěrových pojišťoven 

Uvedená případová studie ukazuje přínos úvěrového pojištění z pohledu pojištěné 

společnosti - ve zmiňovaném případě SPOL snížil svou ztrátu o 1 395 088 Kč. Přitom od 

pojišťovny a inkasní agentury získal zpět 1 610 516 Kč a na pojistném včetně ostatních 

nákladů zaplatil 215 428 Kč. Z toho plyne, že náklady spojené s pojištěním pro něj během 

dvou let činily pouze necelých 13,5 % z prostředků, které se mu vrátily (viz tabulka níže). 

Pokud se na pojistnou událost podíváme z pohledu pojišťovny, té plynou zisky 

z pojistného a naopak vyplacená pojistná plnění představují její náklady. Pro porovnání 

nákladovosti pojištění jednotlivé společnosti s agregovanými údaji českých úvěrových 

pojišťoven slouží následující tabulka. Je zde uveden poměr nákladů na pojistná plnění 

vzhledem k pojistnému, které klienti pojišťovnám za sledované období zaplatili (tzv. 

škodní poměr). Oproti roku 2007, kdy škodní poměr nepřevyšoval 65 %, došlo v roce 2008 

k neobvyklému nárůstu této veličiny.77 Hodnoty přesahující 100 % dokládají, že za 

současných ekonomických podmínek jsou pojišťovny nuceny vyplácet v průměru o 50 % 

více na pojistném plnění, než činí jejich příjmy z pojistného. 

Tabulka č. 5.4 Škodní poměry českých úvěrových pojišťoven za rok 2007 a 2008 
2007                                                                    v '000 Kč EGAP KÚP Euler Hermes Atradius Coface
předepsané hrubé pojistné 1 381 288 254 654 241 542 243 702 276
změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné 757 620 -17 014 1 858 -1 063 88
hrubé zasloužené pojistné 623 668 271 668 239 684 244 765 188
hrubé náklady na pojistné plnění 590 244 133 746 54 002 58 360 113
změna stavu rezervy na pojistná plnění -318 688 3 230 29 680 96 875 0
náklady na pojistné plnění 271 556 136 976 83 682 155 235 113
náklady na pojistné plnění jako % z pojistného 43,54% 50,42% 34,91% 63,42% 60,11%
2008                                                                    v '000 Kč EGAP KÚP Euler Hermes Atradius Coface
předepsané hrubé pojistné 904 555 n/a 274 335 207 861 6 712
změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné 215 708 n/a 3 072 -221 283
hrubé zasloužené pojistné 688 847 n/a 271 263 208 082 6 429
hrubé náklady na pojistné plnění 298 388 n/a 130 194 160 483 488
změna stavu rezervy na pojistná plnění 591 496 n/a 318 445 183 136 3 257
náklady na pojistné plnění 889 884 n/a 448 639 343 619 3 745
náklady na pojistné plnění jako % z pojistného 129,18% n/a 165,39% 165,14% 58,25%
případová studie                                                       v Kč
náklady - 1. období 73 518
náklady - 2. období 141 910
pojistné plnění + inkasní agentura - 1. období 0
pojistné plnění + inkasní agentura - 2. období 1 610 516
zaplacené náklady jako % z navrácených prostředků 13,38%

Zdroj: Výroční zprávy úvěrových pojišťoven. 

                                                

77 Výjimku tvoří Coface, která teprve v roce 2007 zahájila svou pojišťovací činnost na území ČR. Lze proto 
předpokládat, že ve svém portfoliu neměla tolik společností, které se díky finanční krizi dostaly do defaultu a 
škodní poměr jí v roce 2008 dokonce mírně poklesl. 
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5.2 Úvěrové pojištění v rámci modelování ochrany proti riziku a 

kapitálové přiměřenosti 

Nyní se budu zabývat vybranými aspekty modelování souvisejícího s úvěrovým 

pojištěním. V první podkapitole svou pozornost obrátím na rozhodování společností o tom, 

jak se co nejefektivněji zajistit proti riziku ztráty, pokud mají na výběr z pojištění, 

externího a interního financování. Následně mě bude zajímat role míry ztráty při selhání, 

jakožto parametru pro výpočet kapitálové přiměřenosti úvěrových pojišťoven v kontextu 

Basel II. Mimo stanovení rizikovosti odvětví úvěrového pojištění se pokusím odpovědět na 

otázku, zda by obdobný model nemohl být aplikovatelný i pro kalkulaci potřebné výše 

rezerv pro krytí ztrát obchodních společností z defaultu svých obchodních partnerů. 

5.2.1 Optimální strategie ochrany proti riziku podniků s využitím 

pojištění, externího a interního financování 

 Hlavním záměrem prezentovaného modelu [Gurenko, Mahul (2003)] je odvození 

optimální strategie ochrany proti riziku pro rizikově averzní společnost, která má zájem 

stabilizovat své příjmy, aniž by současně ohrozila svou profitabilitu. Struktura obrany vůči 

riziku se bude skládat z vhodné kombinace transferu rizika na externí subjekt (pojištění78), 

externího financování (podmíněný dluh79 - contingent debt) a interního financování 

(samopojištění, tj. zadržení rizika a jeho financování z vlastního kapitálu80). Míra využití 

jednotlivých nástrojů bude záviset na ceně pojištění, na nákladech na externí financování a 

kapacitě vypůjčovat si (borrowing constraint), dále na interních nákladech na kapitál a 

v neposlední řadě na variabilitě rizika. Přitom platí, že k získání pojištění i podmíněného 

dluhu je zapotřebí vynaložit nenulové náklady. Tyto náklady budou zároveň vždy vyšší pro 

sjednání pojistného kontraktu než v případě dluhového financování. 

                                                

78 Jako výhodu svého modelu autoři uvádějí možnost do modelované situace zakomponovat různé typy 
pojištění bez ohledu na jejich přesné parametry. [Gurenko, Mahul (2003), str. 2] Pro naše účely tedy můžeme 
uvažovat jako zvolený typ pojistného kontraktu úvěrové pojištění. 
79 Podmíněné dluhové financování představuje typ úvěru, kdy k jeho čerpání v předem stanovené nominální 
výši dochází pouze v případě realizace ztráty. Ovšem za zprostředkování této možnosti musí být 
poskytovateli financování pravidelně poukazovány sjednané poplatky. 
80 V rámci modelu se předpokládá, že případná ztráta by nepřevýšila počáteční vlastní jmění (společnost za 
daných podmínek nemůže kumulovat fondy ze zisku pro úhradu budoucích ztrát) tak, aby společnost mohla 
krýt celou rizikovou expozici z vlastních zdrojů, pokud by se rozhodla plně využít samopojištění. 
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Základní model 

Gurenko a Mahul uvažují model s dvěma obdobími, přičemž na konci prvního 

období je společnost vystavena riziku ztráty, proti kterému se může zajistit zakoupením 

pojištění a / nebo uzavřením kontraktu o podmíněném dluhu a / nebo se může rozhodnout 

nést riziko na vlastní účet. O vhodné kombinaci těchto nástrojů se rozhoduje ex ante na 

počátku prvního období a toto rozhodnutí nemůže dále měnit. V případě využití dluhového 

financování je jeho výše omezena tak, aby společnost byla v průběhu druhého období 

schopna své závazky v plné míře vyrovnat. V rámci svého rozhodování musí společnost 

řešit dva typy otázek: 1) jak celkovou rizikovou expozici rozdělit do určitých pásem podle 

intenzity rizika a 2) jakou kombinaci nástrojů k financování rizika zvolit v jednotlivých 

pásmech. 

I když uvedený model nedovoluje explicitně vyjádřit hraniční body jednotlivých 

rizikových pásem, obecně se jedná o body max321 XDDD0 <<<≤ (kde maxX vyjadřuje 

maximální možnou ztrátu), které udávají čtyři pásma s následujícím rozložením 

financování rizika:  

Graf č. 5.1 Grafické vyjádření optimálního zajištění proti riziku v případě 
neproporcionálního pojistného (γ > 0) a proporcionálního pojistného (γ = 0) 

pojištění

externí 
financování

interní 
financování

maxX

2D

1D

0

3D

maxX

0

1D

2D

3D

0>γ 0=γ  
Zdroj: [Gurenko, Mahul (2003), str. 8, 9] 

V prvním, nejnižším pásmu bude optimální nést celé riziko na vlastní účet díky 

tomu, že sjednání pojištění i využití podmíněného dluhu je nákladné. 

Ve druhém pásmu se společnost částečně spolehne na vlastní financování rizika a z 

části využije podmíněný dluh jako méně nákladnou variantu zajištění než je pojištění. Míra 

využití dluhu bude záviset na vztahu diskontního faktoru, tj. nákladů společnosti na vlastní 

kapitál, a bezrizikové úrokové sazby: společnost dluhem pokryje více než 50 % ztráty 
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v případě, že bude platit vztah 2r)(1
1

i1
1β

+
<

+
= a vice versa (detailní vyjádření poměrů 

využití jednotlivých nástrojů uvádí tabulka č. 5.5). 

Třetí rizikové pásmo bude pokryto kombinací všech tří možných nástrojů, včetně 

transferu rizika na externí subjekt. Zadržení rizika a jeho financování z interních zdrojů 

společnosti bude v tomto případě nižší než ve druhém pásmu, stejně tak společnost 

v nižším rozsahu využije externí financování. Míra využití pojištění bude na této hladině 

rizikovosti největší ze všech tří použitých instrumentů. 

V nejvyšším pásmu společnost přenese určitou část rizika na pojišťovnu a zbytek 

bude nést sama, a to jako důsledek omezené kapacity vypůjčovat si - pro takto objemné 

rizikové expozice by již společnost neměla ve druhém období dostatek prostředků na 

splacení vypůjčené částky. Využití pojištění se oproti třetímu pásmu ještě zvýší a úroveň 

zadržení rizika bude vyšší než na třetí hladině rizikovosti za všech okolností, avšak předčí 

hodnotu druhého pásma pouze pokud bude platit vztah 2r)β(1γ +> . 

V případě, že by si pojistitel účtoval pojistné proporcionálně vzhledem k výši 

očekávané ztráty a parametr γ by se tím pádem rovnal nule, struktura optimální ochrany 

proti riziku by se změnila podle druhého sloupce v grafu č. 5.1. To znamená, že ztráty 

malého objemu by společnost financovala z vlastních zdrojů, ve druhém rizikovém pásmu 

by část rizika financovala externě a všechny ztráty vyšší než 2D  by si pojistila. 

Tabulka č. 5.5 Optimální zajištění proti riziku v jednotlivých rizikových pásmech81 
rizikové 
pásmo

míra využití interního 
financování

míra využití externího 
financování míra využití pojištění

IV

III

II

I

kde β=1/(1+i) je diskontní faktor, i jsou náklady firmy na vlastní kapitál, r je bezriziková
úroková míra a γ v sobě zahrnuje vliv variability rizika na náklady pojistitele
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Zdroj: [Gurenko, Mahul (2003), str. 8] 
                                                

81 Detailní odvození vztahů pro optimální kombinace zajištění v jednotlivých rizikových pásmech lze najít 
v citovaném článku v přílohách 1 - 4. 
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Komparativní statická analýza 

Nyní se podíváme na vliv jednotlivých parametrů na základní model. Uvidíme 

k jakým změnám dojde pokud se zvýší 1) bezriziková úroková sazba, 2) cena pojištění, 3) 

úroveň rizika, 4) kapacita společnosti vypůjčovat si. 

Zvýšení bezrizikové úrokové sazby dluhového financování, bude znamenat 

zdražení dluhu a snížení jeho dostupnosti pro společnost. V celkovém vyjádření tedy 

využití externího financování poklesne. Společnost bude chtít naopak krýt větší rizikovou 

expozici z vlastních zdrojů a za pomoci pojištění. První a třetí rizikové pásmo se rozšíří a 

zároveň dojde ke zúžení pásma druhého a čtvrtého. Pro vyšší úrovně rizika se stane 

omezení úvěruschopnosti méně závazné, neboť jeho hranice bude dosaženo později. 

Dojde-li ke zvýšení pojistného díky zvýšené variabilitě rizika a s ní spojenými 

náklady pojistitele, využití pojistné ochrany se sníží ve třetí i čtvrté hladině rizika. Naopak 

externí i interní financování se na těchto hladinách zvýší. Zároveň se hraniční body 2D a 

3D posunou směrem k sobě - v tomto případě dojde k vyčerpání úvěrové kapacity rychleji. 

Dvě nejnižší pásma nebudou uvedenou změnou nijak zasažena.82 

Zvýšení úrovně rizika, kterému je společnost vystavena, vyvolá dva protichůdné 

efekty. Společnost je nucena více využít pojištění, protože interní i externí financování se 

stává nákladnější - zvyšuje se velikost případné ztráty, ale výše vlastního kapitálu, který je 

v obou případech konečných zdrojem financování ztráty, se nemění. Zvýšení rizika však 

bude nutit pojistitele zvýšit pojistné, což obratem společnost přiměje ke snížení využití 

pojistné ochrany.83 V reálných podmínkách bude zřejmě pravděpodobnější, že převáží 

první zmiňovaný efekt, jelikož dodatečné náklady na zvýšené riziko budou vyšší pro 

jednotlivou společnost než pro pojistitele. Za tohoto předpokladu dojde jako odpověď na 

zvýšenou úroveň rizika ke snížení všech hraničních bodů 1D až 3D . Ovšem míra využití 

pojistné ochrany stoupne v obou horních rizikových hladinách, intenzita interního i 

externího financování zde poklesne. 

                                                

82 V případě proporcionálního pojistného, tedy bez ohledu na variabilitu rizika, by oba hraniční body 2D a 

3D vzrostly, ovšem bez jakéhokoli vlivu na míru využití jednotlivých zajistných nástrojů. 
83 U proporcionálního pojištění by k navýšení pojistného z důvodu zvýšeného rizika nedošlo. 
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Omezená kapacita společnosti vypůjčovat si je přímou příčinou existence 

hraničního bodu 3D , nad kterým už si společnost není schopna vypůjčit, protože by 

neměla ve druhém období dostatek prostředků ke splacení vzniklého závazku (časová 

substituce mezi více období není v modelu uvažována). Pokud tedy kapacita vypůjčovat si 

vzroste, posune se směrem vzhůru i bod 3D . Krajní možností by byla rovnost max3D X= , 

kdy by žádné omezení neexistovalo a všechny ztráty převyšující hraniční bod 2D  by byly 

kryty v kombinaci interního a externího financování spolu s pojištěním. V rámci 

jednotlivých rizikových pásem nedojde v případě zvýšené úvěruschopnosti k žádným 

změnám v míře využití ochranných nástrojů. 

Následující grafika ilustruje vliv diskutovaných změn na strukturu ochrany 

společnosti vůči riziku. Z praktických implikací bych zde zejména vyzdvihla závislost 

mezi využitím pojištění a jeho cenou. Společnost se při ochraně před rizikem bude spoléhat 

na pojistné krytí tím více, čím nižší cenu za něj bude muset platit. Naopak v době, kdy 

pojistné sazby porostou (jako například v současnosti, kdy se v důsledku působení 

ekonomické krize pohybujeme ve všeobecně vysoce rizikovém prostředí), budou se 

společnosti uchylovat k alternativním nástrojům ochrany proti riziku, včetně jeho 

financování z vlastních kapitálových zdrojů. To však může vést k vyčerpání likvidních 

rezerv a případně až k úpadku společnosti. 

Graf č. 5.2 Změna optimální struktury zajištění vůči riziku při zvýšení jednotlivých 
parametrů modelu 

bezriziková úroková sazba cena pojištění úroveň rizika kapacita vypůjčovat si

interní financování externí financování pojištění
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Zdroj: [Gurenko, Mahul (2003), str. 10-12] 
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5.2.2 Míra ztráty při selhání jako parametr k výpočtu kapitálové 

přiměřenosti úvěrových pojišťoven 

Schopnost správně odhadnout výši potenciální úvěrové ztráty nabyla pro finanční 

instituce, včetně pojišťoven, ještě více na významu v souvislosti se zvýšenou koncentrací 

rizika na světových finančních trzích v důsledku působení současné finanční krize. Kromě 

nových účetních pravidel (standard IFRS 4 bude mít zásadní dopad na finanční výkaznictví 

pojišťoven) se pojišťovny budou muset vyrovnat i s implementací Nové basilejské dohody 

(koncept Solvency II). Ta finančním institucím umožňuje využít pro výpočet kapitálové 

přiměřenosti vlastní odhady dvou klíčových rizikových parametrů - pravděpodobnosti 

selhání dlužníka (probability of default - PD) a míry ztráty při selhání (loss given default - 

LGD)84. 

V návaznosti na tyto očekávané změny byla v rámci odvětví úvěrového pojištění 

v roce 2002 zformována iniciativa s cílem vytvořit kreditní model schopný obsáhnout 

specifika pojištění úvěrových rizik a napomoci tak při určování optimální výše 

regulatorního kapitálu, potřebného na pokrytí úvěrového portfolia. Důležitým parametrem 

pro modelování potenciálních ztrát u pojištění úvěrových rizik je poměr ztráty k objemu 

původně uděleného pojistného limitu. Ovšem na rozdíl například od bankovních úvěrů 

nebo korporátních dluhopisů nestačí v tomto případě zkoumat úvěrovou expozici v čase 

selhání dlužníka, neboť pojistitel může svou expozici vůči riziku zmenšit (tj. snížit udělené 

pojistné limity), pokud se domnívá, že kryté riziko převyšuje určitou mez. Naopak u 

klasických úvěrů nebo dluhopisů není možné zpětně korigovat jejich nominální hodnotu, 

jakmile byla půjčka poskytnuta. To znamená, že nositel úvěrového rizika zde čelí ztrátě 

v plné výši (pokud nebylo například sjednáno zajištění). [Dacorogna (2008), str. 2]. 

Zatímco odhadu pravděpodobnosti selhání dlužníka bylo již v minulosti věnováno 

dostatek pozornosti a existuje relativně široké spektrum aplikovatelných metod, výzkum 

odhadů LGD byl do této doby poněkud opomíjenou oblastí. Výzkumná skupina proto 

vytvořila dynamický model řízení úvěrového rizika pro úvěrové pojištění, schopný 

                                                

84 Míra ztráty při selhání vyjadřuje procentuální ztrátu z úvěrové expozice, které je v případě selhání dlužníka 
věřitel vystaven. Předpokládá se, že určitou část z dlužné částky se věřiteli podaří vymoci zpět, popřípadě 
získat odprodejem dlužníkových aktiv. Tato část se nazývá míra návratnosti (recovery rate - RR) a přitom 
platí vztah LGD = 1 - RR. Vynásobením odhadů PD a LGD spolu s otevřenou úvěrovou expozicí v okamžiku 
defaultu lze následně stanovit výši úvěrové ztráty. [Seidler, Jakubík (2009), str. 21] 
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odhadnout parametr LGD díky tomu, že bere v úvahu pojistitelovu otevřenou expozici dva 

roky před datem selhání dlužníka a analyzuje jeho schopnost expozici během této doby 

snížit. Prezentované výsledky [Buser, Stahel (2008), str. 1] ukazují, že riziko, jemuž jsou 

vystaveny úvěrové pojišťovny, je nižší než například u bank. Průměrná hodnota LGD 

dosahuje pouze hodnot kolem 10 % otevřené úvěrové expozice dva roky před datem 

selhání dlužníka a dále klesá s tím, jak riziková expozice roste.85 

Vytvořený model rozděluje každý případ selhání na dvě části - řízení úvěrového 

rizika dva roky před datem selhání (tzv. fáze α) a řešení pojistné události po datu selhání 

(tzv. fáze ω). Fáze α reflektuje možnost úvěrových pojistitelů dynamicky snižovat svou 

expozici z původní maximální výše uděleného limitu (Glimit(TD-2yr)) až na nulu. Tato 

křivka je v grafu níže označena jako Glimit. Pod ní fluktuuje skutečně využívaný limit 

(Used Limits), tedy částka, kterou v každém časovém okamžiku odběratel dluží svému 

dodavateli. Ta poté v okamžiku selhání odběratele představuje výši pojistného nároku 

pojištěného dodavatele, po odečtení jeho povinné spoluúčasti (Total Claim Amount). Fáze 

α končí v čase TD, kdy dochází k selhání dlužníka a pojištěný ohlašuje vznik pojistné 

události. Během fáze ω probíhá vypořádání pojistné události s pojištěným, kterému je 

vyplaceno pojistné plnění dle podmínek stanovených ve smlouvě. Konečná výše ztráty pro 

pojišťovnu (UL(TS)) je známa po uzavření případu v čase TS. Ta je obvykle, v závislosti na 

úspěšnosti následných inkasních aktivit (např. vymáhání za pomoci specializované 

agentury), nižší než původní celková výše pojistného nároku. 

                                                

85 Do studie byly zařazeny pouze expozice vyšší než € 500 000. Ukazuje se, že velcí pojistitelé jsou vystaveni 
nižšímu LGD než menší pojišťovny. Autoři to přisuzují lepší schopnosti velkých pojišťoven monitorovat své 
portfolio a ovlivňovat tak výši přidělených pojistných limitů v době před selháním dlužníka. 
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Graf č. 5.1 Model dynamického řízení úvěrového rizika s fázemi α (TD-2yr až TD) 
a ω (TD až TS) 

 
Zdroj: [Buser, Stahel (2008), str. 3] 

Míra ztráty při selhání je dle zmiňovaného modelu kalkulována jako násobek 

numerického vyjádření obou fází procesu a ve výsledku vyjadřuje ztrátu jako procento 

z původní výše uděleného pojistného limitu dva roky před datem selhání dlužníka: 
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[ ]% 12,3 %; 6,7 . Samostatná fáze ω ve výši 74,8 % zhruba odpovídá ostatním typům 

pojištění, nicméně fáze α s výslednou hodnotou 12,7 % je plně specifická pro pojištění 

úvěrových rizik. Díky možnosti dynamického snižování udělených pojistných limitů před 

datem selhání dlužníka celková výše LGD pro tento typ pojištění významně klesá. Získaný 

poznatek by následně měl být brán v úvahu při stanovování kapitálové přiměřenosti pro 

úvěrové pojišťovny. 

Naskýtá se otázka, zda by obdobný model nemohl být aplikovatelný i pro obchodní 

společnosti. Při řízení úvěrových rizik si také musí klást otázku jak odhadnout velikost 

rezervy, kterou si mají vytvořit na pokrytí ztráty v souvislosti s defaultem svých 

obchodních partnerů. Nicméně odhadovat míru ztráty při selhání pro jednotlivé odběratele 

by bylo natolik problematické, že by se to pro pravidelné řízení úvěrového rizika firmám 

nevyplatilo. 
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Komplikovanost odhadů LGD pro podnikový sektor ve své práci potvrzuje i Seidler 

a Jakubík [Seidler, Jakubík (2009), str. 20-21]. Jednodušší způsob modelování LGD na 

základě historických údajů o realizovaných ztrátách není možné v tomto případě aplikovat 

z důvodu nedostupnosti vhodné databáze s potřebnými údaji. Bylo by proto nutné 

přistoupit k variantě extrakce LGD z tržních cen obchodovaných akcií.86 Tato metodologie 

je však použitelná pouze pro společnosti kotované na burze cenných papírů, což pro 

využití k řízení rizik z obchodního úvěru představuje značné omezení. 

Určitým, i když velmi obecným vodítkem by mohl být výsledek, ke kterému 

Seidler a Jakubík dospěli při odhadování očekávané pětileté míry ztráty při selhání pro 27 

českých nefinančních subjektů obchodovaných na pražské burze. Průměrná hodnota LGD 

se pro tento vzorek a období let 2000 až 200887 pohybovala v rozmezí mezi 20 - 45 % 

[Seidler, Jakubík (2009), str. 37]. Vzhledem k nízkému podílu analyzovaných společností 

na celkovém podnikovém sektoru je nutné získané odhady LGD považovat pouze za hrubý 

odhad tohoto parametru pro podnikový sektor jako celek. Dále lze předpokládat, že 

společnosti kotované na burze jsou méně rizikové, vykazují nižší zadluženost a mají vyšší 

růstový potenciál než průměrné podniky, a proto výsledné hodnoty z provedeného 

výzkumu představují pouze dolní hranici hodnot, kterých bude celosektorová míra ztráty 

při selhání nabývat. 

                                                

86 K odhadům LGD je možné shodně použít tržní ceny rizikových instrumentů (např. korporátních 
dluhopisů). To ale v kontextu českého trhu není dost dobře možné, jelikož společnosti ke svému financování 
stále ve většině případů využívají tradiční bankovní úvěrování, a proto je trh dluhopisů u nás dost nelikvidní. 
87 Odhady pro rok 2008 byly založeny na účetních údajích roku předchozího, proto se jedná pouze o 
předběžné hodnoty. V důsledku zhoršení ekonomické situace i propadu akciového trhu však lze v roce 2008 
očekávat významný nárůst průměrné hodnoty LGD. [Seidler, Jakubík (2009), str. 32] 
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6. Závěr 
Nosným tématem předkládané diplomové práce je koncept řízení úvěrového rizika 

obchodních společností pro transakce realizované na otevřený účet, spolu s pojištěním 

pohledávek z obchodního styku, jako jedním z možných nástrojů ochrany před tímto 

rizikem. 

Látka byla zpracována s cílem podložit platnost tří základních hypotéz 

definovaných v úvodu práce. Vycházela jsem zejména z rešerše dostupné literatury se 

zaměřením na relevantní průzkumy a analýzy; některé z jejich výsledků tvoří závěrečnou 

grafickou přílohu s komentářem. V originální části práce byla provedena případová studie, 

která posuzovala přínosy pojištění pohledávek pro konkrétní společnost, spolu s aplikací 

dvou vybraných modelů, dotýkajících se diskutované tématiky. 

Určitým omezením pro hlubší výzkum byl nedostatek odborné literatury, která by 

se věnovala specifikům řízení úvěrového rizika nefinančních subjektů. Převážná většina 

teoretických i výzkumných prací je zaměřena pouze na problematiku kreditního rizika 

finančních institucí, a to zejména bank. Materiály úzce profilované na pojištění pohledávek 

pocházejí přímo od úvěrových pojišťoven, zajišťoven, poskytovatelů kreditních informací 

nebo obdobných přidružených organizací, otázkou může tedy být jejich objektivita. Snažila 

jsem se proto svůj pohled vyvážit - k tomu mimo jiné sloužilo porovnání dostupných 

zajišťovacích nástrojů z různých hledisek, včetně jejich nákladovosti. 

Dalším omezujícím faktorem byla špatná dostupnost vzorku dat, který by mohl 

sloužit pro simulaci procesů řízení úvěrového rizika obchodních společností. Firmy 

nedisponují tak silnou pozicí při získávání informací o svých odběratelích jako mají banky 

či pojišťovny ve vztahu ke svým klientům. Musí se tak spolehnout na veřejně dostupné 

informace, které mohou být neúplné a neaktuální. Kontrola povinnosti zveřejňovat finanční 

informace (v podobě účetních závěrek, popř. výročních zpráv a zpráv auditora) u nás 

efektivně funguje jen pro omezený okruh společností, jejichž akcie jsou obchodovány na 

pražské burze. U ostatních, zejména menších společností často záleží pouze na jejich vůli, 

zda účetní informace dají k dispozici a s jakým časovým odstupem. Pro řízení úvěrového 

rizika jsou však obzvláště v nestabilním období potřeba data co nejaktuálnější. Proto by 

zřejmě jedinou zbývající možností bylo poptávat potřebná data za poplatek od 

specializovaných agentur.  
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Na druhou stranu je dle mého názoru zpracované téma vysoce aktuální a dotýká se 

současné podnikové praxe. Poskytování zboží a služeb s odloženou splatností se stalo 

převažující formou dodávek i způsobem úhrady obchodních operací nejen u nás, ale jako 

standard je vnímáno ve většině ekonomicky vyspělých zemí. K obchodování na otevřený 

účet se ovšem celkem přirozeně váže úvěrové riziko, neboť umožňuje-li dodavatel svému 

odběrateli zaplacení dodaného zboží nebo služeb se zpožděním, poskytuje mu tím 

krátkodobý bezúročný úvěr. Projevy úvěrového rizika - platební nevůle i neschopnost, ať 

už vyvolané z jakékoli příčiny (ekonomického, teritoriálního i politického rázu), pak 

představují významné překážky jak domácího, tak mezinárodního obchodu. V návaznosti 

na neplacení ze strany odběratelů mohou prodávajícího ohrozit problémy s vlastní 

likviditou a vše pak může vyústit až do stavu tzv. druhotné platební neschopnosti, případně 

skončit úpadkem společnosti. 

Obdobný scénář je v současnosti o to více pravděpodobný, čím hlubší následky 

s sebou do ekonomiky přináší finanční krize. Zhoršená platební morálka, zvýšená míra 

insolvencí, zpřísněné úvěrové podmínky bank. To jsou jen některé z faktorů dokládající 

nárůst kreditního rizika v podnikovém sektoru důsledkem nepříznivých ekonomických 

podmínek. 

V souladu s vyšší intenzitou rizika, které ohrožuje zejména transakce realizované 

s využitím obchodního úvěru, obrací svou pozornost stále více společností k dostupným 

metodám řízení rizika. V rámci práce byla uvedena argumentace ve prospěch funkčního 

risk managementu, ovšem vždy s ohledem na vyhodnocení přínosů zajištění oproti 

souvisejícím nákladům. Ukazuje se, že potřeba ochrany firem proti riziku stoupá spolu 

s mírou negativních zkušeností nasbíraných na trhu během posledních dvou let. Zavedená 

ochranná opatření sice nutně nemusí vést ke zlepšení finanční situace společnosti (vždy je 

potřeba uvažovat vynaložené náklady), ale pomáhají minimalizovat potenciální ztráty 

mnohem většího rozsahu. Zároveň se podílejí na stabilizaci příchozích peněžních toků, což 

firmám obratem umožňuje řádně plnit své závazky na druhé straně dodavatelsko-

odběratelského řetězce, tj. vůči vlastním dodavatelům. 

I v případě pojištění pohledávek z obchodního styku platí nutnost prvotní analýzy 

nákladovosti tohoto produktu vzhledem k tomu, o jak vhodné zajištění se jedná 

v souvislosti se specifickými požadavky každé jednotlivé společnosti. Ze zjištění 
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získaných v průběhu práce vyplývá, že pojištění úvěrových rizik je výhodným nástrojem 

ochrany proti úvěrovému riziku především pro větší společnosti obchodující se svými 

partnery dlouhodobě, s odpovídající administrativní a odbornou kapacitou pro správu 

pojistky a v neposlední řadě dostatečnou ziskovou marží na pokrytí pojistného. Uvedená 

případová studie ukázala, že předmětná společnost s využitím pojištění pohledávek snížila 

svou ztrátu o cca 1,4 mil. Kč z celkové expozice 1,8 mil. Kč, přičemž náklady související 

s pojištěním činily necelých 13,5 % ze zpět získaných prostředků. Zároveň bylo však 

demonstrováno neúplné využití potenciálu pojištění, plynoucí z porušení pojistných 

podmínek ze strany společnosti. Účinnost úvěrového pojištění, stejně tak jako ostatních 

smluvně upravených zajišťovacích nástrojů, tedy z velké míry závisí na dodržování 

podmínek zakotvených v pojistné smlouvě. 

Rozsah využití pojištění se naopak odvíjí zejména od způsobu cenotvorby 

úvěrových pojišťoven a míře rizika, kterému jsou společnosti vystaveny. Dle aplikovaného 

modelu obecně platí, že pojištění bude společnostmi využíváno tím více, čím nižší bude 

jeho cena, čím vyšší bude cena alternativních zajišťovacích nástrojů (včetně úrokových 

sazeb určujících náklady na vlastní kapitál i externí financování) a čím vyšší bude působící 

riziko. Na druhou stranu se zvýšeným kreditním rizikem poroste cena pojištění účtovaná 

pojišťovnami a vznikne tak konflikt mezi snahou společností omezit svou expozici vůči 

riziku a výší nákladů, které budou moci na zajištění vynaložit. S tím se lze setkat na trhu 

úvěrového pojištění právě nyní - za poslední rok ceny pojistek výrazně vzrostly, nicméně 

poptávka roste také. To znovu poukazuje na sílu dopadů ekonomické krize na finanční 

zdraví společností a dokládá vysokou míru nejistoty v podnikatelském prostředí. 
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Příloha č. 2.1 Vývoj úvěrového financování nefinančním podnikům v ČR 
Poskytnuté nové úvěry podnikům v ČR - meziroční nárůst v %, úroková sazba v % 
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Komentář: Již koncem roku 2008 se klesající míra růstu nových úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům 
změnila na čistý pokles. Úrokové sazby kopírovaly vývoj na mezibankovním trhu se zpožděním, a proto ještě 
až do konce roku 2008 klesaly. Zpřísnění úvěrových podmínek se tak projevilo spíše zvýšenými požadavky 
na zajištění, případně na podíl vlastního financování podniků. Pokles zahraniční poptávky negativně ovlivnil 
zejména exportně orientované podniky. Zvýšení kreditního rizika podnikového sektoru, měřeného 12 měsíční 
mírou defaultu bankovních úvěrů, se začalo projevovat zhruba od poloviny roku 2008 - míra vzrostla 
z hodnoty kolem 3 % během jednoho roku na více než dvojnásobek. ČNB letos očekává její další nárůst až 
na úroveň 11 %. Nepříznivý vývoj dokumentuje také rostoucí podíl nesplácených úvěrů, který indikuje 
zhoršenou schopnost podniků dostát svým závazkům. Na konci prvního čtvrtletí roku 2009 evidovaly banky 
více než 5%  podíl nesplácených úvěrů, poskytnutých sektoru nefinančních podniků. 
 
Zdroj: [ČNB (2009)] 
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Příloha č. 2.2 Současný propad na americkém trhu cenných papírů versus historické 
propady 20. století 

 

 
Komentář: James Paulsen uvádí současnou krizi na americkém trhu cenných papírů do historických 
souvislostí a vyjadřuje ohledně budoucího vývoje spíše optimistické očekávání. Říká, že od počátku 20. 
století se trh v USA propadl nejméně šestkrát alespoň v té míře jako nyní. Pouze jednou se jednalo opravdu o 
dlouhodobou krizi (tzv. Velká deprese, která propukla v roce 1929), kdy návrat k původním cenovým 
hladinám trval téměř 25 let. Uprostřed Velké deprese lze identifikovat ještě jeden rozsáhlejší propad, a to 
v roce 1937. V tomto případě sice plné zotavení trhu trvalo 8 let, nicméně během pouhého jednoho roku se 
hodnoty zvedly zpět téměř ze tří čtvrtin. Obdobně tomu bylo i u zbývajících čtyř burzovních panik, které 
proběhly mimo éru Velké deprese - návrat k předkrizovému maximu vždy proběhl během 18 měsíců po 
dosažení dna. To jistě nezaručuje, že současná situace se bude vyvíjet obdobně. Nicméně fakt, že pět ze šesti 
předcházejících burzovních krachů neskončilo v dlouhodobé depresi, lze považovat za jistý precedent a věřit 
tak předpovědím, že se americký trh již odrazil ode dna a do dvou let vzniklá krize skončí. 
 
Zdroj: [Paulsen (2008)] 
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Příloha č. 2.3 Platební morálka ve státech střední a východní Evropy v roce 2008 
Hodnocení platební morálky domácích obchodních partnerů daných zemí 
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Zdroj: [Atradius (2008a)] 
 
Hodnocení platební morálky zahraničních obchodních partnerů daných zemí 
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Zdroj: [Atradius (2008a)] 
 
Platební podmínka versus doba do zaplacení ve dnech - domácí obchodní partneři 
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Zdroj: [Atradius (2008a)] 
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Platební podmínka versus doba do zaplacení ve dnech - zahraniční obchodní partneři 
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Zdroj: [Atradius (2008a)] 
 
Podíl neuhrazených pohledávek na celkových aktivech - střední a východní Evropa 
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Zdroj: [Atradius (2008a)] 
 
Stupeň ochrany proti nedobytnosti pohledávek - střední a východní Evropa 
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Zdroj: [Atradius (2008a)] 
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Používaná opatření k ochraně proti nedobytnosti pohledávek 
střední a východní Evropa    Česká republika 
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Zdroj: [Atradius (2008a)] 
 
Předpokládané dopady špatné platební morálky - střední a východní Evropa 
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Zdroj: [Atradius (2008a)] 
 
Předpokládané dopady špatné platební morálky - Česká republika 
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Zdroj: [Atradius (2008a)] 
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Příloha č. 2.4 Evropský platební index pro rok 2008 
země platební index
Finsko 123
Švédsko 126
Norsko 130
Dánsko 132
Island 134
Irsko 142
Švýcarsko 143
Francie 146
Lotyšsko 149
Nizozemí 149
Estonsko 150
Německo 150
Velká Británie 151
Rakousko 152
Belgie 154
Litva 157
Slovensko 157
Itálie 158
Polsko 159
Španělsko 159
Maďarsko 161
Česká republika 171
Kypr 172
Řecko 174
Portugalsko 183  

Komentář: Evropský platební index, publikovaný společností Intrum Justitia, komplexně hodnotí platební 
morálku v Evropských zemích a umožňuje tak vzájemné porovnání úvěrového rizika vyplývajícího 
z opožděné úhrady závazků mezi jednotlivými zeměmi, regiony nebo sektory. 
Do výpočtu každoročně aktualizovaného platebního indexu jsou kromě finančních dat zakomponovány i 
další faktory, získané z průzkumu mezi společnostmi v jednotlivých zemích. Patří mezi ně například smluvní 
délka splatnosti, doba překročení splatnosti, časová struktura pohledávek, ztráty z pozdní úhrady / neuhrazení 
pohledávek, příčiny pozdních plateb atd. Koncová hodnota platebního indexu pro jednotlivou zemi se skládá 
z osmi dílčích indexů, založených na celkem 21 vstupních hodnotách. 
Nejlepších hodnot platebního indexu dosáhly tradičně severské země (Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko a 
Island), naopak nejvíce rizikové jsou podle výsledků průzkumu Kypr, Řecko, Portugalsko, ale bohužel také 
Česká republika s hodnotou indexu 171. Zvýšení rizika pramenícího z pozdních plateb se projevilo v nárůstu 
platebního indexu u států jako Irsko, Švýcarsko, Francie, Itálie, Španělsko nebo Maďarsko. 
Z výsledné hodnoty indexu Intrum Justitia vyvozuje doporučení pro politiku řízení úvěrových rizik 
společnosti, působící v dané zemi, případně do ní exportující. Mezi nimi se objevuje opakované 
monitorování bonity obchodních partnerů, kontrola rizikovosti portfolia nesplacených pohledávek, průběžný 
kontakt se zákazníkem, slušné, avšak důrazné upomínání při překročení data splatnosti, případně žádost o 
pomoc od specializované společnosti. Navrhovaná opatření se liší podle následující škály dosažených hodnot 
platebního indexu: 
100  obchodování bez rizika, nejsou nutná žádná opatření, 
101 - 124 určitá míra rizika je přítomná, vhodné je monitorování dalšího vývoje situace, 
125 - 149 střední míra rizika, doporučuje se zavést preventivní opatření, 
150 - 174 zvýšené riziko, vhodné je obchody zajistit, 
175 - 199 vysoké riziko, zajištění obchodů je nutné, 
více než 200 extrémně vysoké riziko, důkladné zajištění obchodů je nezbytné. 
 
Zdroj: [Intrum Justitia (2008)] 
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Příloha č. 2.5 Průměrná doba do splacení pohledávek v jednotlivých evropských 
státech pro rok 2008 

 
Komentář: Z grafu je patrné, že stejně jako v případě platebního indexu, který vyjadřoval rizikovost země 
z hlediska možnosti neuhrazení splatných pohledávek ze strany odběratele, i zde mají v severských státech 
nejlepší situaci co se týče průměrné doby, za kterou mohou dodavatelé uhrazení svých pohledávek očekávat. 
Běžná lhůty splatnosti se pohybuje pod hranicí třiceti dní a zároveň je zde nejkratší i doba prodlení. 
K severským státům se v rychlosti splácení řadí i státy pobaltské. Naopak nejdéle musí čekat na zaplacení 
v Řecku, na Kypru, v Itálii, Španělsku a Portugalsku, přitom právě v poslední jmenované zemi je vůbec 
nejdelší doba prodlení - přes 40 dní. Všechny tyto státy také dosáhly vysokých hodnot platebního indexu, což 
potvrzuje existenci jistého vztahu mezi průměrným počtem dní do zaplacení a mírou úvěrového rizika, 
vyplývajícího z opožděné úhrady závazků. Nicméně Česká republika, která má vyšší hodnotu platebního 
indexu než například Itálie nebo Španělsko, se v případě doby do zaplacení pohybuje zhruba na středu 
spektra. Myslím, že to do jisté míry ovlivňují i kulturně sociální faktory, určující stereotypy obchodování 
obvyklé v různých regionech. To potvrzuje i provedená studie - země blízké geograficky a kulturně většinou 
vykazují i obdobné výsledky. 
 
Zdroj: [Intrum Justitia (2008)] 
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Příloha č. 3.1 Matice rizik - jaký vliv má chování odběratele na úvěrové riziko 
dodavatele? 
platební chování
riziko: zhoršení platební morálky odběratele je první známkou zvýšeného rizika nezaplacení
projevy: odběratel opakovaně neplatí včas

odběratel často zcela využívá úvěrové limity
je nutné odběratele neustále upomínat aby zaplatil
odběratel žádá o prodloužení doby splatnosti
odběratel najednou změnil banku

financování
riziko: nedostatečná likvidita odběratele ohrožuje včasné a úplné splacení jeho závazků
projevy: odběratel má nízký vlastní kapitál, není ochoten jej navýšit

odběratel má vysokou úrověň dluhového financování
odběratel si uplatňuje ztráty po několik období
odběratel nadměrně využívá krátkodobé financování hmotného majetku
odběratel trpí nízkou mírou návratnosti investovaného kapitálu

management
riziko: špatná správa odběratelovy společnosti může vést k poklesu ziskovosti
projevy: nedostatečně kvalifikovaný management, nezkušený v sektoru podnikání odběratele

nereálné plánování, zaměření pouze na krátkodobé cíle
nedostatečný přehled o finanční situaci, nutných nákladech a likviditě k dispozici
odběratel fakturuje pozdě a nepřesně, má neúčinný mechanismus inkasa pohledávek
vysoký obrat v řadách vrcholového vedení odběratele

dodávky zboží
riziko: ohrožení obchodních aktivit odběratele, tím pádem snížení jeho bonity
projevy: odběratel je závislý na malém počtu dodavatelů

odběratel často mění dodavatele
jiní dodavatelé pozastavili odběrateli své dodávky
odběratel často a výrazně mění množství u objednaných dodávek
odběratel uplatňuje neopodstatněné reklamace

výroba
riziko: slabá místa v procesech souvisejících s výrobou mohou značit finanční problémy odběratele
projevy: odběratel drží nadměrné zásoby

odběratel plně nevyužívá své výrobní kapacity
výrobní prostředky jsou ve špatném stavu, odběratel neinvestuje do jejich oprav a obnovy
konkurence odběratele nabízí větší škálu produktů, jejich produkty jsou kvalitnější

prodej
riziko: problémy s odbytem odběratele mohou rychle vést k finančním problémům
projevy: odběratel je závislý pouze na několika zákaznících

zákazníci odběratele nejsou příliš bonitní
odběratel nabízí neobvyklé slevy ve snaze zajistit si alspoň nějakou likviditu
odběratel se nedokáže přizpůsobit podmínkám na trhu
odběratel není dostatečně konkurenceschopný

 
Komentář: Aby se společnost dokázala co nejlépe bránit úvěrovému riziku, měla by při sjednávání nových 
obchodů, ale i při udržování obchodních vztahů se stávajícími odběrateli brát v úvahu všechny výše zmíněné 
faktory. Může tak včas zachytit signály, varující před možnými finančními problémy odběratele (které 
nezřídka končí úpadkem), a zavedením vhodných opatření minimalizovat svoje ztráty. Míra úvěrového rizika 
totiž roste s počtem tvrzení (ať už výše uvedených nebo obdobných), se kterými by se dodavatel ve své 
situaci mohl ztotožnit. 
 
Zdroj: Vlastní úprava podle [Atradius (2007b)] 
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Příloha č. 3.2 Porovnání nákladů na vybrané zajišťovací nástroje 
Dokumentární akreditiv
částky v Kč, příp. jako % z hodnoty akreditivu ČS ČSOB
otevření akreditivu

1. započaté čtvrtletí 0,3% 0,3%
každý další měsíc 0,1% 0,1%
minimálně 1 000 1 500
riziková přirážka

změna akreditivu 1 000 1 500
vyplacení akreditivu 0,1-0,3% 0,3%
převod akreditivu 0,2% 0,2%

minimálně 1 000 1 500
nesrovnalosti v dokumentech 1 500 1 500
uvolnění zboží zaslaného do dispozice 1 000 500
korespondenční + telekomunikační služby

Dokumentární inkaso
částky v Kč, příp. jako % z hodnoty inkasa ČS ČSOB
zpracování inkasa

v domácí měně 0,15% 0,3%
minimálně 1 000 1 500
maximálně 10 000 30 000

v cizí měně 0,3% 0,3%
minimálně 1 000 1 500
maximálně 20 000 30 000

změna inkasních podmínek 500 500
uvolnění zboží zaslaného do dispozice 500 500
obstarání protestu směnky 1000 1500

korespondenční + telekomunikační služby

Bezregresní faktoring
částky v Kč, příp. jako % z nominální hodnoty pohledávek ČS ČSOB
úroky

platby denominované v Kč PRIBOR + marže PRIBOR + marže
platby denominované v EUR EURIBOR + marže EURIBOR + marže

factoringový poplatek 0,3-1,5% 0,2-1,4%
poplatek za převzetí rizika neplacení již zahrnuty výše 0,3-0,5%
úvěrový limit

stanovení úvěrového limitu - jednorázově x 500-2800
monitorovací poplatek měsíčně x 117-240

poplatek za využívání online aplikace - měsíčně x 450

Úvěrové pojištění
částky v Kč, příp. jako % z obratu pohledávek jedna z českých úvěrových pojišťoven
sjednání pojistky zdarma
pojistná sazba 0,3-0,7%
žádost o schválení jmenovitého pojistného limitu

domácí odběratel 1 000
zahraniční odběratel 2 400

změna pojistného limitu zdarma
minimální pojistné 50-80 % z plánovaného pojistného
bonus za bezeškodní průběh 10% ze zaplaceného pojistného

plus notářské poplatky
dle skutečných nákladů

individuálně dle míry rizika

dle skutečných nákladů

 
 
Zdroj: Vlastní zpracování dat 
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Příloha č. 4.1 Světový trh pojištění úvěrových rizik v číslech 
Statistika úvěrového pojištění ve vybraných zemích pro rok 1998 a 2004 

Pojistné       v 
% HDP

Pojistné na hlavu 
(v USD)

Země 1998 2004 1998 2004 2004 2004
západní Evropa 3508 4787 81% 73% 0,037 12,8

Francie 602 713 14% 11% 0,035 12,3
Německo 919 1270 21% 19% 0,046 15,5
Itálie 227 333 5% 5% 0,020 5,9
Nizozemí 341 547 8% 8% 0,089 35,3
Portugalsko 29 40 1% 1% 0,025 4,0
Španělsko 314 708 7% 11% 0,068 18,0
Velká Británie 507 591 12% 9% 0,029 10,2

střední a východní Evropa a 
pobaltské státy 37 152 1% 2% 0,011 0,6

Chorvatsko 4 12 0% 0% 0,021 2,7
Česká republika 15 39 0% 1% 0,029 3,8
Maďarsko 2 12 0% 0% 0,012 1,2
Polsko 9 71 0% 1% 0,037 1,8
Slovinsko 6 9 0% 0% 0,028 4,7
Estonsko 0 0 0% 0% 0,002 0,0
Lotyšsko 0 1 0% 0% 0,061 0,3
Litva 1 7 0% 0% 0,035 2,0

Severní Amerika 524 1104 12% 17% 0,009 3,7
USA 504 1083 12% 16% 0,009 4,0
Kanada 20 21 0% 0% 0,002 0,7

Latinská Amerika 97 187 2% 3% 0,009 0,5
Argentina 1 5 0% 0% 0,003 0,1
Brazílie 80 132 2% 2% 0,021 0,8
Čile 3 19 0% 0% 0,021 1,3
Kolumbie 2 6 0% 0% 0,006 0,1
Mexiko 10 23 0% 0% 0,003 0,2
Venezuela 1 2 0% 0% 0,001 0,1

Čína 36 100 1% 2% 0,007 0,1
Japonsko n/a 140 n/a 2% 0,003 1,1
Jižní Afrika n/a 89 n/a 1% 0,006 2,1
svět 4340 6591 100% 100% 0,016 1,03

Objem pojistného        (v 
mil. USD) Podíl na světovém trhu

 
Komentář: Tabulka uvádí několik statistik umožňujících vzájemné porovnání regionálních trhů pojištění 
úvěrových rizik - objem předepsaného pojistného z úvěrového pojištění v milionech USD a podíl daného 
regionu či země na celosvětovém trhu v obou sledovaných obdobích, dále pak pro rok 2004 předepsané 
pojistné přepočtené na hlavu a jako podíl na HDP pro daný region či zemi. Údaje potvrzují vedoucí postavení 
západní Evropy jakožto největšího trhu úvěrového pojištění, ale také fakt, že jsou to již vyspělé trhy s nízkou 
mírou růstu, a tudíž jejich podíl na celosvětovém trhu během sledovaného období poklesl o osm procentních 
bodů. U všech ostatních regionů můžeme naopak pozorovat nárůst podílu na celosvětovém trhu. 
 
Zdroj: [Swiss Re (2006)]  
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Statistika úvěrového pojištění ve vybraných regionech pro rok 1998 a 2004 

střední a východní
Evropa 1%

Latinská Amerika
2%

ostatní 4%

Severní Amerika
12%

západní Evropa 81%

Japonsko 2%

střední a východní
Evropa 2%

Latinská Amerika 3%

ostatní 3%

Severní Amerika 17%

západní Evropa 73%   
Komentář: Koláčové grafy zobrazují podíl jednotlivých regionů na celosvětově upsaném objemu pojistného 
v jednotlivých letech. Je vidět, že západní Evropa stále představuje bezkonkurenčně největší trh úvěrového 
pojištění, nicméně za sledované období ztratila osm procentních bodů ve prospěch rozvíjejících se trhů. Jak 
již bylo uvedeno v textové části, nejvíce se v současné době vyvíjejí trhy ve střední a východní Evropě a 
v Asii. Nicméně i podíl Severní Ameriky postupně roste. 
 
Zdroj: [Swiss Re (2006)] 
 
Portfolio předních světových úvěrových pojistitelů dle sektoru a země odběratele 
v roce 2005 

dřevozpracující a papírenský
průmysl 3%
zboží dlouhodobé spotřeby 5%

textilní průmysl 5%

chemický průmysl 7%

elektronika 9%

služby 12%

zemědělství a potravinářství
13%
kovoprůmysl a strojírenství 15%

ostatní 15%

Asie 3%

Severní Amerika 6%

střední a východní
Evropa 6%

ostatní 11%

západní Evropa 74%

 
Komentář: Diverzifikace portfolií jak podle země, tak i sektoru působnosti odběratele, vůči němuž si 
dodavatel pojišťuje pohledávky z obchodního styku, patří mezi základní techniky řízení rizika samotných 
pojistitelů. Z prvního grafu plyne, že sektorová diverzifikace, tj. obor činnosti odběratelů zahrnutých do 
pojistného krytí, tvoří průřez téměř celým spektrem průmyslových odvětví a žádné z nich výrazně 
nedominuje. Co se týče geografické diverzifikace, zde nápadně převažují země západní Evropy, nicméně to 
koresponduje s faktem, že Evropa tvoří cca 75 % světového trhu úvěrového pojištění (měřeno předepsaným 
pojistným tj. dle země dodavatele, který si pohledávky pojišťuje). 
 
Zdroj: [Swiss Re (2006)] 
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Míra penetrace na vybraných trzích úvěrového pojištění v období 1990 - 2004 
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Komentář: Míra penetrace trhu je vyjádřena jako podíl předepsaného pojistného ku hrubému domácímu 
produktu. Z grafu je patrné, že s výjimkou v podobě Francie míra penetrace ve sledovaném období vzrostla u 
všech sledovaných západoevropských států. Penetrace v USA také rostla (a to relativně rychle zejména po 
roce 2001), ale i přesto je o řád nižší než v případě zemí západní Evropy. 
 
Zdroj: [Swiss Re (2006)] 
 
Odhadovaný reálný růst pojistného z úvěrového pojištění pro období 2005 - 2015 
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Komentář: Podle studie Swiss Re z roku 2006 poroste světový trh úvěrového pojištění rychleji než globální 
úroveň HDP, a to tempem 4,2 % za rok. Tyto odhady byly ovšem vytvořeny ještě než se projevila finanční 
krize a všeobecný ekonomický útlum, proto je dle mého názoru nutno počítat s pomalejším růstem. Nicméně 
platí fakt, že oproti již vyzrálým západoevropským trhům mají nejlepší předpoklady k dalšímu rozvoji asijské 
trhy, oblast střední a východní Evropy i Severní a Latinská Amerika. 
 
Zdroj: [Swiss Re (2006)] 
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Příloha č. 4.2 Přehled institucí podporujících obchod a export v ČR 

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.          
Exportní garanční a pojišťovací společnost (EGAP) vznikla v červnu 1992 jako státní úvěrová 

pojišťovna se zaměřením na pojišťování vývozních úvěrů proti teritoriálním a komerčním rizikům 
spojeným s vývozem zboží a služeb z České republiky. Společnost EGAP se stala součástí systému státní 
podpory exportu a poskytuje pojišťovací služby všem vývozcům českého zboží bez rozdílu jejich 
velikosti, právní formy a objemu pojištěného vývozu. [1] 

Česká exportní banka, a.s.                
Česká exportní banka (ČEB) vznikla v roce 1995 a je to státem vlastněná specializovaná 

bankovní instituce, tvořící nedílnou součást systému státní proexportní politiky. Jejím posláním je 
podporovat vývoz, a to financováním vývozních úvěrů a poskytováním dalších služeb s vývozem 
souvisejících. ČEB tak doplňuje služby nabízené domácí bankovní soustavou o financování vývozních 
operací vyžadující dlouhodobé zdroje financování za úrokové sazby a v objemech, které jsou pro 
vývozce na bankovním trhu ve stávajících tuzemských podmínkách jinak nedosažitelné. Umožňuje tím 
českým vývozcům vstupovat do soutěže na mezinárodním trhu za podmínek srovnatelných s těmi, které 
využívá jejich hlavní zahraniční konkurence. [2] 

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest         
CzechInvest byl založen v listopadu 1992 jako agentura, jejímž hlavním cílem bylo podporovat 

příliv přímých zahraničních investic do České republiky. Svým klientům nabízela potřebné informace, 
poradenství i kontakty a pomáhala jim realizovat jejich projekty v oblasti výroby, výzkumu a sdílených 
služeb. V současnosti je CzechInvest státní příspěvkovou organizací podřízenou Ministerstvu průmyslu a 
obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých 
a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic 
z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. [3] 

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade          
CzechTrade je příspěvkovou organizací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a pevnou součástí 

státního systému podpory exportu. Agentura byla založena v roce 1997 s cílem pomáhat českým 
vývozcům, především z řad malých a středních firem, rozvíjet exportní aktivity a prosadit se na 
zahraničních trzích. Disponuje sítí zahraničních zastoupení ve třech desítkách zemí. Právě znalost 
místního prostředí, kontakty a zkušenosti jsou hlavní přidanou hodnotou, kterou CzechTrade 
prostřednictvím portfolia svých služeb nabízí. [4] 

Hospodářská komora České republiky       
Hlavním posláním Hospodářské komory ČR je podpora podnikatelských aktivit, prosazování

a ochrana zájmů a zajišťování potřeb podnikatelské veřejnosti: malých, středních i velkých podniků, 
sdružujících se v regionální síti komor a v živnostenských společenstvech. Hospodářská komora je 
samostatná organizace, která působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech 
územní samosprávy, zastupuje podnikatelskou veřejnost na základě zákona č. 301/1992 Sb. [5]  
 
Zdroj: Webové stránky uvedených organizací [online] [cit. 8.1.2009] Dostupné z: 
[1] http://www.egap.cz/o-nas/profil-spolecnosti/index.php 
[2] http://www.ceb.cz/content/view/92/35/ 
[3] http://www.czechinvest.org/o-czechinvestu 
[4] http://www.czechtrade.cz/Global?xml=/o_czechtrade 
[5] http://www.komora.cz/hk-cr-top-02-sede/hospodarska-komora-cr/co-je-hk-cr/art_22368/article.aspx. 

http://www.egap.cz/o-nas/profil-spolecnosti/index.php
http://www.ceb.cz/content/view/92/35/
http://www.czechinvest.org/o-czechinvestu
http://www.czechtrade.cz/Global?xml=/o_czechtrade
http://www.komora.cz/hk-cr-top-02-sede/hospodarska-komora-cr/co-je-hk-cr/art_22368/article.aspx
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Příloha č. 4.3 Aktuální riziková klasifikace vybraných zemí dle Ujednání o podpoře 
vývozních úvěrů OECD 
Název země X.08 I.09 Název země X.08 I.09 Název země X.08 I.09
Afghanistan 7 7 Haiti 7 7 Norway 0 0
Albania 6 6 Honduras 6 6 Oman 2 2
Algeria 3 3 Hong - Kong 1 1 Pakistan 6 6
Angola 6 6 Hungary 3 4 Panama 3 3
Argentina 7 7 Iceland 0 0 Papua New Guinea 5 5
Armenia 6 6 India 3 3 Paraguay 5 5
Australia 0 0 Indonesia 5 5 Peru 3 3
Austria 0 0 Iran 6 6 Philippines 4 4
Azerbaijan 5 5 Iraq 7 7 Poland 2 2
Bahamas 3 3 Ireland 0 0 Portugal 0 0
Bahrain 2 2 Israel 3 3 Qatar 2 2
Bangladesh 6 6 Italy 0 0 Romania 3 3
Belarus 7 7 Jamaica 6 6 Russian Federation 3 3
Belgium 0 0 Japan 0 0 Rwanda 7 7
Bolivia 7 7 Jordan 5 5 Saudi Arabia 2 2
Bosnia - Herzegovina 7 7 Kazakhstan 4 4 Senegal 6 6
Botswana 2 2 Kenya 6 6 Serbia 7 7
Brazil 3 3 Korea 0 0 Singapore 0 0
Bulgaria 3 4 Korea (North) 7 7 Slovak Republic 1 0
Burkina - Faso 7 7 Kuwait 2 2 Slovenia 0 0
Cambodia 6 6 Kyrgyzstan 7 7 Somalia 7 7
Cameroon 6 6 Laos 7 7 South Africa 3 3
Canada 0 0 Latvia 3 4 Spain 0 0
Chile 2 2 Lebanon 7 7 Sri Lanka 6 6
China 2 2 Liberia 7 7 Sudan 7 7
Chinese Taipei 1 1 Libya 6 6 Sweden 0 0
Colombia 4 4 Lithuania 2 3 Switzerland 0 0
Congo 7 7 Luxembourg 0 0 Syria 7 7
Costa Rica 3 3 Macedonia 5 5 Tajikistan 7 7
Croatia 4 5 Madagascar 6 6 Tanzania 6 6
Cuba 7 7 Malaysia 2 2 Thailand 3 3
Cyprus 0 0 Maldives 6 6 Trinidad and Tobago 2 2
Czech Republic 0 0 Mali 6 6 Tunisia 3 3
Denmark 0 0 Malta 0 0 Turkey 4 4
Dominican Republic 5 5 Mauritania 7 7 Turkmenistan 6 6
Ecuador 7 7 Mauritius 3 3 Uganda 6 6
Egypt 4 4 Mexico 2 2 Ukraine 5 6
El Salvador 4 4 Mongolia 6 6 United Arab Emirates 2 2
Estonia 2 3 Montenegro 6 6 United Kingdom 0 0
Ethiopia 7 7 Morocco 3 3 United States 0 0
Finland 0 0 Mozambique 6 6 Uruguay 4 4
France 0 0 Namibia 3 3 Uzbekistan 6 6
Germany 0 0 Nepal 7 7 Venezuela 6 6
Ghana 6 6 Netherlands 0 0 Viet Nam 4 4
Greece 0 0 New Zeland 0 0 Yemen 6 6
Guatemala 5 5 Nicaragua 7 7 Zambia 6 6
Guinea 7 7 Nigeria 6 6 Zimbabwe 7 7  
 
Zdroj: [OECD (2008)] 
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