
Když se nemyslitelné stane skutečností
Proč je pojištění pohledávek užitečné a jak se máme
vypořádat s náhlým selháním nezaplacení?
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V ideálním světě obchodu, když vše 
funguje tak, jak má, se dodává 
zboží, poskytují se služby a faktury 
jsou uhrazeny včas. Nicméně někdy 
se stane, že faktury nejsou 
zaplaceny vůbec a výrobce nebo 
dodavatel čelí nevymahatelnému 
dluhu nebo dokonce ztrátě.

V případě prohlášení úpadku nebo 
prodlužující se době nezaplacení, 
vám pojištění pohledávek pomáhá 
snížit finanční dopady způsobené 
neuhrazením faktur jednoduše tak, 
že vám odškodní ztráty u vašeho 
dodavatele za pojištěnou část 
pohledávek.

Obecně platí, že pojištění pohledávek:

Vás chrání před ztrátami způsobené §
nečekaným nezaplacením z titulu 
platební neschopnosti nebo platební 
nevůle

Zahrnuje neustálý monitoring §
a hodnocení úvěrové kvality vašich 
odběratelů, takže pokud se kvalita 
některého odběratele zhorší, 
okamžitě podnikne kroky k tomu, aby 
se míra rizika mohla zmírnit

Oživuje nezaplacené pohledávky po §
splatnosti v souladu s odběratelsko-
dodavatelskými cíli  

Umožňuje činit lepší obchodní §
rozhodnutí a zlepšuje efektivnost 
prodeje poskytováním správných 
informací o odběratelích

Zlepšuje přístup k finančním zdrojům, §
zvyšuje úvěrovou kredibilitu a posiluje 
cash-flow

Umožňuje prověření budoucích nebo §
potencionálních obchodních partnerů.

Díky naší blízkosti k trhu, našim vztahům 
se zákazníky a našemu přístupu 
k informacím a zprávám z tržního 
prostředí, pomáháme odhalovat 
potencionální platební neschopnosti, 
ještě než skutečně nastanou.  

Firma Dick Smith Holdings Limited (dříve DSE) byla až 

do roku 2016 celosvětovým řetězcem maloobchodních 

prodejen v Austrálii prodávající spotřební elektroniku 

a elektronické součástky. Firma byla založena 

v Sydney Dickem Smithem a jeho ženou a brzy se 

rozšířila do několika blízkých zemí. V roce 2016 

ukončila svoji činnost, několik let poté, co ji odkoupila 

jiná společnost Anchorage Capital Partners.

Podnikání firmy začalo v roce 1968 s celkovým 

kapitálem pouze ve výši 610 AUD. Zpočátku se firma 

zaměřila na instalaci a servis autorádií.

Dick Smith představil samoobslužné nakupování, 

odtržené od časově náročného nakupování na 

přepážce, který byl v té době jedinou součástí prodeje. 

Také vytvořil roční katalog pro zásilkový prodej. V roce 

1980, byla hlavní část firmy prodána s 20 obchody 

velkému maloobchodnímu prodejci společnosti 

Woolworths Limited.

O dva roky později byla společnosti Woolworths 

prodána i zbývající část  firmy a to za celkovou 

převodní cenu 25 miliónů AUD. Dne 31. ledna 2012, 

po téměř třiceti letech vlastnictví, oznámila společnost 

Woolworths, že na základě výsledků svého 

strategického průzkumu a po 300 miliónové AUD 

restrukturalizaci, bude muset uzavřít na 100 

maloobchodních prodejen Dicka Smitha a celou firmu 

prodat. Firma byla následně prodána australské 

investiční společnosti Anchorage Capital Partners 

v září 2012. 

Předcházející situace firmy bez ztrát. 

Situace v nejlepším období, firma je 

součástí konglomerátního podnikání 

společnosti Woolworths.

Po akvizici společností Private Equity (cca 

za 110 milionů AUD), prošla DS zásadní 

proměnou s ambicemi k růstu, otevřela 

25 obchodů za rok.

Cena akcií v AUD

Žádná firma není dost velká, aby nemohla selhat
Společnosti, které využívají pojištění 
pohledávek, chrání své podnikání, 
zamezují obchodním rizikům 
a nacházejí nové obchodní příležitosti 
jednodušším a lepším způsobem.  

Přesto mohou být dokonce i bezpečná 
obchodní prostředí ovlivněná vzrůstající 
nejistotou, často  zapříčiněná 
působením externích faktorů, jako 
například podvody, politickou 
nestabilitou, přírodními katastrofami, 
nestabilními cenami komodit, 
technologickým rozvojem, digitálními 
trendy a mnoha dalších. Proto je obtížné 
některé platební neschopnosti předem 
předvídat.

Za posledních několik let jsme ve 
společnosti Atradius zaznamenali po 
celém světě nárůst v počtu vysokých, 
nečekaně vzniklých platebních 
neschopností, a to doslova tak, že 
s ohledem na jejich velikost, rychlost 

a okolnosti jejich vzniku to mnohé 
překvapilo. Tuto skutečnost definujeme 
proto jako „náhlé selhání nezaplacení”.

Co jsou náhlá selhání nezaplacení?
Náhlá selhání nezaplacení jsou 
nepravděpodobná, nepředvídatelná 
a nepředstavitelná. Příznačná je pro ně 
především jejich velikost, objem 
neuhrazených pohledávek a rychlost 
jejich vlastního selhání, stejně tak jako 
okolnosti, které selhání způsobily. Mezi 
spouštěče těchto náhlých selhání patří 
často kombinace celé řady událostí. 
Metafora, kterou používáme pro popis  
této skutečnosti, je „černá labuť”*:

Tato náhlá selhání nezaplacení dokazují, 
že žádná firma není dost velká na to, 
aby nemohla selhat, a že dokonce i ti 
nejzkušenější úvěroví analytici mohou 
být zaskočeni vznikem nečekané 
platební neschopnosti. Ukazují také, že 
tyto typy nezaplacení vyžadují speciální 

odborné znalosti a jsou důvodem pro 
přijetí ’mimořádných’ opatření. Naštěstí 
my bereme v potaz, že se tato náhlá 
selhání nezaplacení stávají, a máme 
dostatečné odborné znalosti 
a vědomosti k tomu, abychom věděli, 
jak na ně rychle a správně reagovat.

Jedním z rozlišovacích opatření, které 
vám v tomto ohledu nabízíme, je služba 
našeho oddělení Speciální upisování 
rizik (Special Risk Management = SRM), 
které úzce spolupracuje s našimi 
zákazníky. V okamžiku, kdy dojde 
k hrozbě nebo vzniku náhlého selhání 
nezaplacení, kolegové z oddělení SRM 
budou ve střehu. Obezřetně zareagují na 
nečekané změny, které pro vás mohou 
hodně znamenat.  

Níže vám nabízíme ukázku případové 
studie u jednoho typického příkladu 
náhlého selhání nezaplacení.

Případ firmy Dicka Smithe převzalo oddělení SRM dne 30. listopadu 

2015. Provedli jsme obě dvě základní analýzy – Skutečnou pojistnou 

expozici pohledávek (Real Outstanding Exposure = ROE) a Revizi 

zajišťovacích instrumentů. Protože jsme pojistili všechny klíčové 

dodavatele u významných expozic, zrušení pojistného krytí jsme museli 

pečlivě uvážit. Konzultovali jsme proto situaci s našimi správci 

pojistných smluv, abychom snížili možný kolektivní dopad našeho 

rozhodnutí, a zohlednili jsme došlé platby, počet akcií, objem dodávek.
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Schůzky mezi Atradius a finančním ředitelem, které v té době probíhaly, 

se soustředily hlavně na prodej a na soupis dalšího majetku. To ale v té 

době nebylo považováno za konečné řešení, pokud by všechny 

zúčastněné strany podpořily firmu DS (rozhodnutí o dalším obchodování 

s DS bylo totiž silně ovlivněno rabaty jejich dodavatelů, kteří se snažili 

maximalizovat zisk).

Cena akcií

Maloobchodní prodejny byly 
zavřeny v květnu 2016, 
internetový obchod se 
prodal. Protože firma 

nevykazovala žádnou 
obchodní činnost, přihlásili 

správci firmu do likvidace na 
konci července a oznámili 

deficit pro zajištěné věřitele 
s dlužnou jistinou přibližně 

ve výši 140 miliónů AUD.

 Celkový schodek firmy tvořil 
260 miliónů AUD.2

1

V červnu 2014, po svém uvedení 

na ASX, se firma DS těšila z růstu 

tržeb o 55% na 1,2 miliardy AUD. Přestože měla firma ambiciózní cíle, 

tržby na konci hospodářského období 

v červnu 2015 představovaly pouze 

nárůst o 7%. Firma souběžně převzala 

dluh ve výši 71 miliónů AUD a její 

finanční páka vzrostla z nuly na 42%.

Říjen 2015. Po oznámení v červnu 2015, že zisk 

bude o 5 až 8 miliónů AUD nižší, než se původně 

předpokládalo, klesla cena akcií o 47% během 

3 následujících dnů. 

O měsíc později, po přezkoumání stavu majetku, 

čelila firma DS znehodnocení bezhotovostního 

kapitálu ve výši 60 miliónu AUD. Cena akcií klesla 

o dalších 57% na 0,28 AUD.
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Standardní 
postupy oddělení 
Speciálního 
upisování rizik 
(SRM)

Když si mimořádné okolnosti případu vyžádají 
dodatečně další odbornou expertízu, zvláštní 
pozornost nebo řešení na míru, jsme tu pro vás. Naše 
oddělení SRM je týmem složeným z mezinárodních 
odborníků. Máme odborné znalosti v oblasti upisování 
rizik, práva, správy a vymáhání pohledávek. Všechno 
cíleně využíváme k tomu, abychom vám pomohli 
s vymáháním vašich pohledávek. Jednáme rychle. 
Případem se budeme zabývat okamžitě, jakmile se 
některý z vašich odběratelů dostane do obtížné 
situace. 

V našem týmu SRM jsou odborníci, kteří se specializují 
na restrukturalizaci a platební neschopnost a působí 
na domácí a zahraniční úrovni. Úzce s vámi 
spolupracujeme. Stejně tak spolupracujeme s vašimi 
zákazníky, právníky, finančními institucemi, správními 
úřady a s dalšími zúčastněnými stranami.

§ Chráníme vás a vaše dodavatele před dalšími 
problémy, které vzniknou při nezaplacení 
pohledávek po splatnosti.

§ Pomáháme přeskupit dluhy vašeho zákazníka 
(odběratele) způsobem, abyste - pokud to je 
možné - mohli v obchodování dál pokračovat. 
A pokud to možné nebude, navrhneme vám 
optimální strategii pro ukončení spolupráce.

§ Šetříme váš čas a usilujeme o efektivní použití 
nákladů v průběhu vymáhání pohledávek.

§ Můžete těžit z našich odborných znalostí - 
kulturních, jazykových a právních; nabízíme vám 
praxi ve více než 50 zemích.

§ Zaměříme naše služby na vaši obchodní strategii 
a cíle, o které usilujete se svými zákazníky.

§ Zajistíme vám silnější kredibilitu na trhu.

§ Pomáháme maximalizovat vaši obchodní činnost.

S využitím naší mezinárodní internetové sítě vám 
pomůžeme sjednotit procesy a postupy v právě 
probíhajících insolvenčních řízeních. Navrhneme vám 
výhodné individuální řešení v každém případě. 
Výtěžnost z insolvencí pak bude určitě vyšší, než 
jakou byste dosáhli bez nás. 

Provedeme podrobnou interní analýzu vašeho 
odběratele, prověříme jeho obchodní činnost 
a prozkoumáme jeho finanční aktiva a majetek.

Co nejdříve to bude možné, zkontaktujeme 
vašeho odběratele spolu s jeho dodavateli 
a dalšími zainteresovanými subjekty, jako jsou 
banky, správní úřady, apod. Chceme, abyste co 
nejdříve získali přehled o finanční a ekonomické 
situaci vašeho odběratele.

Vytvoříme plán pro vašeho odběratele, pro vás 
a pro vaše obchodní partnery tak, abyste ho 
v rámci vaší obchodní činnosti mohli sdílet se 
všemi zúčastněnými stranami.

S vaším odběratelem se budeme snažit uzavřít 
dohodu, která v sobě bude zahrnovat účinná 
opatření pro omezení budoucích nezaplacení, 
jako například:

§ Správu a řízení vašich dodávek zboží

§ Návrhy splátkových kalendářů

§ Prověření finančních aktiv a majetku /závazků

§ Nastavení kreditních limitů a pojistných krytí

Zhodnotíme a prověříme vaše kreditní limity.  
A to obezřetně tak, abychom nevyslali negativní 
signály, které by mohly dát podnět k zahájení 
procesu restrukturalizace nebo platební 
neschopnosti. Mimo jiné například zvážíme 
možné dopady na další dodavatele v daném 
obchodním sektoru. 

Zúčastníme se schůzek s právními 
a poradenskými stranami, které budou 
projednávat financování vašich pohledávek (naše 
rozsáhlá mezinárodní síť nám umožňuje podávat 
návrhy na insolvenční řízení rychle a efektivně 
prostřednictvím jednoho zmocněného právního 
zástupce).

V případě prohlášení úpadku (platební 
neschopnosti) budeme souhlasit nebo 
uplatňovat výhradu vlastnického práva.

Díky naší účasti ve věřitelských výborech 
budeme vždycky zastupovat zájmy vašich 
dodavatelů (vaše zájmy).

Jestliže je váš zákazník (odběratel) převedený pod 
kontrolu SRM, začnou naši mezinárodní odborníci 
podnikat tyto následující kroky:

Náš tým 
Speciálního 
oddělení upisování 
rizik (SRM) 
je tu pro vás
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Sledujte Atradius

atradiusgroup@atradiusatradius

Kontaktujte nás 
Atradius.cz

Černá labuť, 
Vliv velmi nepravděpodobného, 

Nassim Nicholas Taleb (autor)

* Černá labuť je událost, pozitivní nebo 
negativní, která je považována za 
nepravděpodobnou, a přesto, když 
nastane, má obrovské následky. 
Události tohoto typu nám řeknou 
téměř všechno o našem světě, 
a přesto jsou k nim lidé slepí.

Obchodujte s větší jistotou, využívejte silnější, 
snadno  použitelné nástroje pro správu vašich 
pohledávek. Jednejte jednoduše, účinně, 
transparentně.

Podívejte se na Atradius Atrium - náš jedinečný, inovativní online 
systém pro správu pohledávek. Prostřednictvím tohoto portálu 
můžete vyřešit každodenní správu vaší pojistné smlouvy, získat 
informace o portfoliu vašich zákazníků a důkladně vše analyzovat. 
Portál vám mimo jiné také nabízí snadný přístup k našim 
nejnovějším zprávám a publikacím.

Navíc na portálu Atradius Atrium získáte rychlý přístup ke službě 
Atradius Insights, která je navržena tak, aby vám pomáhala 
snadno identifikovat vaše rizika a pomáhala vám najít nové 
obchodní příležitosti, umožnila vám sledovat chování vašeho 
portfolia a dokázala sledovat soudobé trendy, abyste mohli 
reagovat proaktivně na změny.  

Atradius Crédito y Caución S.A.
de Seguros y Reaseguros,

pobočka pro Českou republiku
Karolinská 661/4  

186 00 Praha 8, Karlín  
Tel.: +420 236 089 247  

Email: info.cz@atradius.com 
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