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Abskrakt 

Předmětem této bakalářské práce je charakteristika vybraných alternativních forem 

financování průmyslové výroby. V první části je definován samotný význam vzniku 

alternativních forem financování a stručný popis jejich významu. V další části následuje 

charakterizace jednotlivých metod, jejich členění a druhy, průběhy, smlouvy, výhody 

a nevýhody. V závěrečné části je celkové zhodnocení situace vybraných forem na tuzemských 

trzích, kde se na základě aktuálních dat bude určen jejich trend do budoucna. 

Abstract 

The main objective of this bachelor thesis is to characterize selected alternative forms of 

financing in industrial production. In the first part of the thesis the reasons for establishment 

of these alternative forms are defined and described. In the next part of the thesis the 

alternative forms of financing are characterized including detailed assessment of their 

subforms, recent developments and their key advantages and disadvantages. In the final part 

of this thesis an overall assessment and evaluation of the alternative forms of financing in the 

Czech Republic is conducted. This comprehensive evaluation also includes a forecast and 

prediction of their future development. 
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Úvod 
 

Po pádu komunismu v roce 1989 a rozdělení Československa v roce 1993 začala česká 

ekonomika fungovat jako samostatný hospodářský celek, který byl založen na systému 

tržního mechanizmu. Přechod od přímého plánování k tržnímu hospodářství samozřejmě 

nebyl jednoduchý a celý tento proces obnášel spoustu problémů. Hlavní podmínkou pro 

zvládnutí celého tohoto procesu byl přechod ze státního vlastnictví k soukromému. Po 

dlouhých letech centrálního plánování na území Československa tak byly konečně vytvořeny 

podmínky pro masový rozvoj podnikatelské sféry. 

 

Obecně se dá říci, že nejpodstatnějším cílem podnikání je dosáhnutí zisku. Pro uskutečnění 

tohoto cíle a pro zajištění své výrobní a prodejní činnosti se musí každý podnik zabezpečit 

potřebnými finančními zdroji. Způsob struktury finančních zdrojů je jedním z nejdůležitějších 

strategických rozhodnutí pro podnik.  Finanční zdroje pro chod podniku je možné získat 

mnohými způsoby. Nemusí se vždy jednat o interní zdroje, můžeme využít i externích zdrojů, 

které bývají zpravidla v porovnání s interními levnější a nesou s sebou menší riziko. 

 

Konkurenční prostředí na tuzemském i zahraničním trhu je stále drsnější a podnikatelské 

subjekty jsou nuceny hledat všechny možné způsoby financování. Rostoucí globalizace trhů  

naskýtá možnost využívat stále nové cesty pro získání kapitálových zdrojů, díky tomu se nám 

zde vytváří možnost pro rozvoj alternativních forem financování. Mezi nejrozšířenější 

alternativní metody u nás patří leasing, nicméně se v dnešní době stále rozmáhají další 

alternativní formy jako jsou faktoring, forfaiting, rizikový kapitál či tolling. Jelikož jsou tyto 

alternativní formy rozšířené spíše v zahraničí, kde velmi pomáhají k rozvoji podnikání a na 

tuzemském podnikatelském trhu jen postupně pronikají, je důležité se seznámit s těmito 

formami a pochopit jejich fungování, abychom mohli využít jejich kladů. 

 

Tato práce je zaměřená na obecnou charakteristiku alternativních forem financování a 

kompletní popis vybraných forem včetně stanovení jejich klíčových vlastností a jejich 

hlavních výhod a nevýhod.  

 

Cílem této bakalářské práce je charakterizovat a objasnit podstatu vybraných alternativních 

forem financování průmyslové výroby a určit jejich trend do budoucna. 
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1. Alternativní formy financování průmyslové výroby 
 

Alternativní formy financování jsou v dnešní době využívány především díky své pružnosti, 

která vyhovuje individuálním požadavkům podniku. Na základě tohoto faktu se stále častěji 

objevují nové metody alternativních forem financování, které nemají jasně určený interní ani 

externí charakter. Alternativní formy financování jsou proto základním bodem této bakalářské 

práce. 

 

Podle Mareše mezi alternativní formy financování řadíme tyto typy [9]: 

• faktoring 

• forfaiting 

• leasing 

• rizikový kapitál  

 

Práce se bude také zabývat další alternativní formou: 

• tolling 

 

Je nutné zdůraznit, že existují i další metody alternativního financování, např.: finetrading, 

projektové financování atd. Práce se zaměří na podrobnější charakteristiku výše uvedených 

forem a prognózu se zaměřením na průmyslovou výrobu. [9] 
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1.1 Faktoring 
 

Faktoring spadá do kategorie krátkodobých finančních zdrojů a je společně s forfaitingem 

označován jako moderní způsob financování podniku. Tento způsob financování byl v 

minulých letech záležitostí především zahraničního obchodu, nicméně v dnešní době se 

rozšiřuje i na tuzemské trhy. [12] 

 

Základní definicí neboli podstatou faktoringu je prodej pohledávek před jejich splatností. 

Podnik, který má určitou pohledávku vůči svému odběrateli, ji nechá postoupit faktoringové 

firmě (faktorovi), který ji zpravidla odkoupí za 80% z její celkové ceny. Díky postoupení 

pohledávky faktorovi, získává podnikatelský subjekt ihned 80% zdrojů z pohledávky, na 

základě kterých může dále realizovat své podnikatelské záměry v kratším časovém úseku a 

nemusí čekat na splatnost faktury. To je hlavní výhodou faktoringu. [13] 

 

Příklad z praxe jedné faktoringové firmy:  

 

“Zjednodušeně řečeno, klient pravidelně dodává zboží tuzemským nebo zahraničním 

odběratelům, kopie faktur posílá na naši společnost a my mu proplácíme standardně do dvou 

dnů 80% hodnoty postoupené pohledávky. O pohledávky dále pečujeme, zajišťujeme jejich 

včasné inkaso, v případě prodlení placení od odběratelů jim zasíláme upomínky, 

organizujeme shromažďování a právní podporu. K datu splatnosti hradí odběratelé na náš 

účet a my následně uhradíme klientovi zbývajících 20%.“ [21]  

 

Faktoringové i forfaitingové služby nabízí většina obchodních bank, jejich dceřiné i sesterské 

společnosti. Existují i specializované firmy a firmy založené speciálními finančními 

skupinami na odkoupení pohledávek, nelze tyto aktivity zaměňovat s kupováním pohledávek 

po splatnosti. V tomto případě už by se nejednalo o faktoring. Pohledávky po splatnosti jsou v 

režii inkasních a vymáhacích kanceláří. 

 

Faktoringové firmy se zaměřují na odkupování pohledávek s krátkodobou splatností v 

rozmezí 90-120 dní (výjimečně až 180 dnů). Díky krátkodobé splatnosti pohledávek faktor 

většinou nepotřebuje žádné zajišťovací prostředky jako např. ručení, ale posuzuje bonitu 

odběratelů svých klientů. Na základě stanovení této bonity odběratelů nominuje celkovou 
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bonitu žadatele o faktoring. V závislosti na výsledku tohoto posouzení, určí faktor zpravidla 

dva úvěrové limity a do jaké výšky odkoupí faktor vzniklé pohledávky. [11] 

 

1.1.1 Faktoringová smlouva 
 

V dnešní době je pravidlem, že faktor díky dlouhodobé faktoringové smlouvě neodkupuje 

pouze jednu pohledávku od určitého dlužníka, ale všechny dlužníkovi závazky. Tato smlouva 

se většinou uzavírá na stanovené období. Ve světě je to 1 rok, u nás se smlouva sjednává na 

kratší intervaly v trvání 3-6 měsíců. [9]  

 

Před uzavřením smlouvy je nutné, aby dodavatel sdělil všechny smluvní podmínky faktorovi, 

který zastupuje dlužníka, poskytl mu informace o počtu kupních smluv a uvedl mu kompletní 

seznam závazků, na které bude vystavovat faktury. Ve faktoringové smlouvě se dodavatel 

zavazuje, že postoupí faktorovi všechny své předem dané pohledávky. Vybudování jisté 

faktoringové sítě je u nadnárodních transakcí finančně velmi nákladnou záležitostí, proto se 

faktor ve většině případů přiklání k smlouvě dlouhodobějšího charakteru.[7] 

 

„Poskytování faktoringových služeb není právními normami České republiky konkrétně 

upraveno a vychází tedy z obsahu uzavřené faktoringové smlouvy.“ [15] 

 

Financování pohledávky zahájí faktor až poté, co mu věřitel předloží vystavenou fakturu. 

Nejprve zaplatí pouze určitou procentuální část z faktury, většinou se jedná o 70-80% a 

zbytek se zaplatí až po její splatnosti. Faktor ovšem neproplatí celou výši faktury. Tato částka 

je snížená o správní poplatky a určité procento, tzv. diskontní sazbu, která představuje pro 

faktora jeho zisk a pro klienta cenu za to, že se dostane k finančním prostředkům před 

splatností pohledávky. [13] 

 

Faktoringová společnost většinou dodavateli stanový úvěrový rámec, který udává maximální 

hodnotu faktorových pohledávek. Tento rámec je vymezen každému dlužníkovi na míru a na 

základě jeho platebních možností. Jedná se o takzvanou revolvingovou smlouvu. 

Faktor má také možnost získávat všechny klientovy pohledávky, v tomto případě se jedná o 

globální cessi. 
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Faktoringová smlouva stanovuje rozsah povinností společně se službami prodávajícího a je 

tvořena těmito náležitostmi [7]:  

 předmět smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, 

 stanovení teritoria realizovatelné obchodní činnosti, 

 okruh a struktura odběratelů, 

 rozsah, forma a doba financování, 

 výše odměn faktora a další diskontní poplatky.  

 

Charakteristickými znaky mezinárodní faktoringové smlouvy jsou především tyto závazky 

faktora [11]: 

 nákup veškerých pohledávek vývozce, 

 poskytnutí zálohy na stanovenou kupní cenu, 

 obstarání administrativních a ekonomických činností.  

 

Vývozce je zpravidla povinen [11]: 

 poskytovat veškeré důležité informace faktorovi, 

 informovat dlužníka o způsobu placení skrze faktoringovou společnost.  

 

Ve vztahu mezi dodavatelem a faktorem, kdy dochází k postoupení pohledávek bez nějaké 

pravidelnosti, většinou faktoringové smlouvy obsahují i tzv. úvěrové limity. Ty mohou být 

vymezeny následujícím způsobem [11]: 

 stanovení maximálního počtu pohledávek za jedním odběratelem, které je ochoten 

faktor převzít, 

 na určité časové období – je dán maximální objem pohledávek, 

 na každou pohledávku – je stanoven mezní limit faktoringové smlouvy, který nesmí 

být překročen.  

 

1.1.2 Průběh faktoringu 
 

Všeobecně se dá říct, že neexistuje a ani nelze určit žádný všeobecný model průběhu 

faktoringu. Poněvadž tento model se vždy liší na základě sjednaných podmínek mezi 

faktoringovou společností a konkrétními podmínkami daného kontraktu. Ve většině případů 



6 

 

vypadá průběh faktoringu stejně jako na níže uvedeném Obr. 1, nicméně nelze tento model 

považovat za univerzální. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 1 Průběh faktoringu [10] 

 

Legenda [10]: 

1. podaní žádosti o faktoring 

2. uzavření faktoringové smlouvy 

3. odeslání zboží dodavateli a vystavení faktury 

4. postoupení pohledávky faktorovi 

5. předfinancování v dopředu sjednané výši 

6. včasná úhrada faktury do data splatnosti 

7. vyplacení zbývající částky faktorem dodavateli snížené o zálohu vyplacenou o 

předběžné financování a o dohodnutou odměnu.  

 

Z důvodu minimalizace rizik se snaží faktoringová společnost analyzovat situaci kolem 

obchodní činnosti prodávajícího. Mezi základní údaje, které faktor prověřuje, patří například 

struktura portfolia pohledávek, průměrná délka jejich návratnosti, kapitálové a právní 

propojení s jinými organizacemi, potencionální rizikoví zákazníci atd. 
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1.1.3 Druhy faktoringu 
 

REGRESNÍ FAKTORING 

''Regresní typ faktoringu počítá se zpětným postihem, což v praxi znamená, že pokud 

pohledávka není uhrazena do 90. dne po splatnosti, přestává být financována a riziko 

neplacení nese dodavatel. Faktoringová společnost u této metody zálohově financuje 

pohledávky před splatností a po dobu tzv. regresní lhůty, kdy rovněž upomínkuje a vymáhá 

plnění po odběrateli. Po uplynutí této lhůty vrací faktor pohledávku zpět dodavateli k 

obchodnímu řešení. Tato metoda je využívána jako flexibilní finanční zdroj především v 

případech, kdy dodavatel s odběrateli dlouhodobě spolupracuje.’' [22] 

 

BEZREGRESNÍ FAKTORING 

''Bezregresní faktoring funguje stejně jako regresní faktoring, pouze s tím rozdílem, že 

faktoringová společnost přebírá navíc riziko neplacení postoupených pohledávek. Převzetí 

rizika neplacení se vztahuje na platební neschopnost či nevůli tuzemských odběratelů. V 

případě platební neschopnosti či nevůle vyplatí faktoringová společnost klientovi 85 až 90 % 

z celkové hodnoty pohledávky (tj. klient nese spoluúčast ve výši 10 -15%). Bezregresní 

faktoring spojuje výhody financování, správy pohledávek a převzetí rizika platební 

neschopnosti nebo nevůle odběratele. Dodavatel kromě nevratného financování získá i 

pojištění pohledávek nebo garanci, že faktoringová firma přebírá rizika a náklady na 

vymáhání pohledávek. Bezregresní metoda je samozřejmě dražší, ale využívají ji dodavatelé, 

kteří chtějí již předem zaplatit vyšší poplatek za větší rozsah služby.’' [22] 

 

1.1.4 Výhody a nevýhody faktoringu pro podnik 
 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, můžeme říci, že faktoring dává podnikatelům 

velké množství výhod a ulehčuje jim jejich podnikání. Zde jsou uvedeny v bodech základní 

výhody a nevýhody faktoringu. 

 

Výhody faktoringu [16]: 

 pružné financování našeho obchodu, 

 celkové urychlení inkasa, díky splacení 80-90% pohledávek ještě před jejich 

splatností, 
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 vylepšení cash-flow, protože díky faktoringu se dostáváme k novým zdrojům 

financování, 

 zvýšení konkurenceschopnosti na trhu, protože dodavatelé poskytují výhodnější 

platební podmínky pro odběratele, což nám pomáhá díky delší době splatnosti.  

 

Nevýhody faktoringu [8]: 

 s poskytováním těchto služeb jsou spojené i jisté finanční náklady a poplatky, které 

musí dodavatel zaplatit faktoringové firmě za poskytnuté služby, 

 faktoring nemůže být využíván ve všech oblastech, faktoring je teritoriálně omezený, 

jsou oblasti, kde díky vysokému riziku faktoring vůbec neprobíhá, 

 v případě mezinárodního faktoringu může importní faktor určovat limit dodavatelů, 

například tím, že stanoví určitou hodnotu obratu, kterého musí firmy dosahovat.  

 

I přes všechny výše zmíněné nevýhody stále převažují kladné stránky této alternativní formy 

financování obchodu. 
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1.2 Forfaiting 
 

Mezi další metody financování podniku patří také forfaiting. Tato metoda patří mezi 

tuzemské, ale jedná se především o mezinárodní formy financování obchodu. Princip 

forfaitingu je velmi podobný výše nastíněnému alternativnímu způsobu financování zvaného 

faktoring. Rozdíl mezi těmato dvěma způsoby financování je v tom, že u forfaitingu se jedná 

zpravidla o postoupení střednědobých, či dlouhodobých pohledávek a ve srovnání 

s faktoringem spočívá také s relativně vysokou hodnotou pohledávek. Tyto pohledávky jsou 

určitými způsoby zajištěné. Nejčastěji formou bankovní záruky, akreditivní formou, formou 

směnky s bankovním ručením atd. [8], [13] 

 

Základ forfaitingu spočívá v postoupení pohledávky, kdy ji forfaitingová firma (forfaiter) 

odkoupí od klienta, dodavatele. Ten získá od forfaitera určitou finanční hodnotu. Hlavní 

rozdíl oproti faktoringu je v tom, že u forfaitingu se postupuje pouze jedna krytá pohledávka o 

vyšší hodnotě, kdežto u faktoringu se postupují pohledávky za určité časové období. U 

forfaitingu se odkupují pohledávky se splatností minimálně 90dní. Tato forma odkupuje také 

pohledávky s mnohem delší splatností dokonce až 7let. Samozřejmě s rostoucí dobou 

splatnosti se také zvyšují jejich diskontní sazby. [8], [13] 

 

Forfaiting je využíván především pro zahraniční obchod, proto také vznikají určité databáze 

krajin, kde forfaiteři píší, které teritoriální oblasti jsou pro ně akceptovatelné vzhledem k 

daným rizikům spojených s touto oblastí. V rámci této databáze jsou i zmíněni dodavatelé, 

které jsou forfaiteři ochotni přijmout za své klienty. Pokud krajina není v této databázi, ve 

které působí dodavatel, může forfaiter definovat formu záruky, kterou je schopen pro tuto 

oblast akceptovat. [8], [13] 

 

1.2.1 Forfaitingová smlouva 
 

Hlavním dokumentem mezi klientem a forfaiterm je tzv. forfaitingová smlouva. Tato smlouva 

definuje průběh financování a situace, které mohou v průběhu trvání této smlouvy nastat. 

Forfaiter je primárním účastníkem pro přípravu kontaktů mezi dodavateli a jeho obchodními 

partnery. Forfaiter má za úkol objektivně zhodnotit bonitu dodavatelů. Dodavatel má za 

povinnost oznámit odběrateli postoupení pohledávky forfaiterovi, který se musí legovat 

forfaitingovou smlouvu. Tyto základní principy smlouvy jsou stejné jako u faktoringu. [7] 
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Cena za tuto forfaitingovou službu je určena stejně jako u faktoringu diskontní sazbou a 

správním poplatkem. Diskontní sazba je odvozena od aktuálních úrokových sazeb na 

bankovním trhu a je zvýšena přirážkou za rizika, která jsou definována na základě teritoriální 

oblasti. Nejčastěji se tyto poplatky pohybují mezi 1-8%. Správní poplatek souvisí s výškou 

poskytnutého finančního obnosu, řízením pohledávky a jejím vyrovnáním. [7] 

 

1.2.2 Průběh forfaitingu 
 

Forfaitingový proces začíná v momentě, kdy je uzavřena smlouva mezi forfaiterem a 

dodavatelem. Obě tyto strany vymezí konkrétní pohledávku, určí náklady spojené s odkupem 

dané pohledávky, požadovanou dokumentaci a přesný termín realizace.  

 

Poté prodávající dodá zboží zahraničnímu odběrateli a postoupí pohledávku bance, či 

soukromé forfaitingové společnosti. Dalším krokem je úhrada předem dohodnuté finanční 

částky (hodnota pohledávky snížená o náklady forfaitingu) od forfaitera přímo na účet 

dodavatele. 

 

Ke dni splatnosti pak forfaitingová firma inkasuje nominální hodnotu pohledávky přímo od 

odběratele, respektive od jeho banky. Pokud se tak nestane, vystupuje jako věřitel a zajišťuje 

upomínky, případně další postup vedoucí k soudnímu vymáhání.  

 

Forfaiting je především vhodný pro podniky, které dodávají mezinárodním odběratelům. 

Zboží či služby vyšších hodnot, zejména pro investiční celky. Pomocí této služby se velmi 

omezí, dokonce se dá říci, že se zcela vyloučí rizika spojená s odběratelem, jeho teritoriem a 

rizikem změny měnového kurzu. Výsledkem této operace je samozřejmě také získání 

provozního kapitálu, ke kterému by se jinak firmy dostaly až po velmi dlouhém čase. Příklad 

odkupu pohledávky znázorňuje Obr. 2. Na základě forfaitingových operací se vyvinul 

sekundární trh, který funguje například v Londýně. Forfaitér může odkoupenou pohledávku 

dále přeprodávat. [24] 
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Obr. 2 Příklad odkupu pohledávky pod dokumentárním akreditivem [13] 

  

Legenda [13]: 

1.  kontrakt 

2.  žádost o vystavení dokumentárního akreditivu 

3.  akreditiv 

4.  dodávka zboží nebo služeb 

5.  prezentace akreditivních dokumentů 

6.  akceptace akreditivních dokumentů 

7.  uzavření smlouvy o postoupení pohledávek 

8.  výplata 

9.  úhrada pohledávky.  

 

1.2.3 Druhy forfaitingu 

 

Vývozní a dovozní forfaiting 

Vývozní forfaiting představuje nejrozšířenější formu forfaitingu. Forfaitingová firma odkoupí 

pohledávky domácího vývozce vůči zahraničnímu odběrateli. Po dohodě mezi vývozcem a 

forfaiterem následuje zaplacení pohledávky, kterou bude poté inkasovat forfaiter od 

zahraničního odběratele. [6] 

 

Při dovozním forfaitingu je situace stejná jako u vývozního, pouze obrácená tzn. pohledávky 

odkupují zahraniční vývozci, vůči domácím dovozcům. 
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Další variantou je odkoupení pohledávky forfaiterem přímo od zahraničního vývozce, kdy 

vývozce vyváží proti hotovému placení a tuzemský dovozce tak může získat zboží na 

dodavatelský úvěr.  

 

Odkup pohledávek s podnikovým rizikem 

Dalším, méně využívaným druhem forfaitingu, je tzv. odkup pohledávek s podnikovým 

rizikem. Dnes nabízejí forfatingové společnosti kapitálově velmi silným firmám odkup 

pohledávky bez jakéhokoliv bankovního jištění. Od běžného průběhu forfaitingu se tento 

proces liší v tom, že dovozce zaplatí vlastní nebo cizí směnkou vývozci, který ji následně 

odprodá forfaiterovi.  

 

1.2.4 Výhody a nevýhody forfaitingu pro podnik 
 

Výhody i nevýhody forfaitingu pro podnik jsou velmi podobné jako u faktoringu. 

 

Výhody forfaitingu [13]: 

 okamžitý přístup k finanční hotovosti, 

 na rozdíl od faktoringu, forfaiting zabezpečuje profinancování pohledávek s delšími 

splatnostmi od 90 dnů až po 10 let, 

 při použití finančního forfaitingu lze pomocí emise vlastních směnek získat prostředky 

na profinancování exportních kontraktů, 

 přenesení rizik (politických i komerčních) spojených se splacením postupované 

pohledávky na daného forfaitera, 

 možnost připravit forfaiting již v předkontraktační fázi a zahrnout jeho celkové 

náklady do ceny dodávaného zboží či služeb.  

 

Nevýhody forfaitingu [13]: 

 náklady na realizaci forfaitingového kontraktu - diskontní sazba jako odměna 

forfaiterovi a správní poplatky, 

 stanovený minimální objem každé pohledávky, 

 teritoriální omezenost vybraných území pro forfaiting.  

 

Stejně jako u faktoringu má forfaiting kladné i stinné stránky pro financování podniku.  
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1.2.5 Komparace faktoringu a forfaitingu 

Zde je uvedena komparace faktoringu a forfaitingu (viz Tab. 1). 

Tab. 1 - komparace faktoringu a forfaitingu 
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1.3 Leasing 
 

Leasing představuje v dnešní době již poměrně oblíbenou metodu střednědobého a 

dlouhodobého financování investičního majetku. Svou povahou přesahuje rámec financování. 

Dnes je spíše chápán jako obdoba nájemního vztahu a bývá spojován s celou škálou dalších 

služeb. Mezinárodní, respektive přeshraniční charakter, získává leasing tehdy, jakmile se na 

něm podílejí subjekty minimálně ze dvou zemí. 

 

Leasing můžeme popsat jako speciální typ nájmu, při kterém uživatel (nájemce) dostává 

právo užívat zboží investičního charakteru za pevně stanovené poplatky a na předem určený 

časový úsek. Oproti běžnému nájmu, můžeme nalézt rozdíl v tom, že zájemce si může vybrat 

investici sám u prodejce či výrobce a následně zažádat leasingovou firmu o zafinancování. Po 

uplynutí sjednaného období má možnost uživatel (nájemce) odkoupit zařízení za předem 

dohodnutou cenu, pokračovat v nájmu nebo je zde také možnost pronajímateli (leasingové 

společnosti) zboží vrátit. Hlavním předmětem leasingu bývají zejména stroje a zařízení (např. 

zařízení pro vnitropodnikovou dopravu, výrobní linky, výpočetní technika, kancelářské 

vybavení atd.). Samozřejmě se leasing poskytuje také na dopravní zařízení (např. automobily 

jak osobní tak i nákladní, letadla, lodě apod.). Zde je zahrnuta i možnost leasingového 

financování pro nemovitosti (např. budovy, haly, garáže, sklady apod.). Podle předmětu 

leasingu se liší také doba, na kterou jsou leasingové smlouvy uzavírány.  

 

Leasing poskytují specializované finanční instituce, které bývají zpravidla zakládány jako 

dceřiné společnosti bank či finančních skupin nebo také jako dceřiné společnosti významných 

prodejců či výrobců (především na trhu dopravních prostředků nebo strojů a zařízení). 

Leasingové společnosti mají v nabídce pro klienty různé doplňkové služby, ale i další finanční 

produkty, jako je například spotřebitelský úvěr. [8] 

 

1.3.1 Leasingová smlouva 
  

Smlouva o finančním nebo operativním leasingu obsahuje zpravidla tyto náležitosti [1]: 

 označení stran - kompletní identifikace nájemce i pronajímatele včetně jeho historie, 

 předmět leasingu - vymezení předmětu leasingu, 

 vymezení doby trvání leasingu – uvedena počtem měsíců či let, 
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 pořizovací hodnota předmětu leasingu - rozumí se jí celková pořizovací cena, kterou 

hradí pronajímatel za pořízení a uvedení předmětu do funkčního stavu, 

 povinnost převzít předmět leasingu nájemcem, 

 určení výše první splátky (tzv. Akontace) - platba ve prospěch pronajímatele z důvodu 

jeho zajištění pro případ zvýšené amortizace předmětu nebo předčasného ukončení 

leasingové smlouvy, jako jištění pronajímatele, 

 výška leasingových splátek - určen je typ platby, datum splatnosti, jasně dané sankce 

při nedodržení termínů atd., 

 předem stanovené postupy zacházení s předmětem leasingu po dobu trvání smlouvy, 

 možnosti nakládání s předmětem leasingu po skončení doby trvání leasingové 

smlouvy, 

 nemožnost předčasného ukončení smlouvy ze strany nájemce - je jedním z typického 

znaku leasingu, 

 někdy jsou součástí smlouvy i všeobecné obchodní podmínky, které si stanovují 

leasingové společnosti.  

 

1.3.2 Druhy leasingu 
 

Finanční leasing se uzavírá zpravidla dlouhodobě na dobu, za kterou je najímaný předmět 

plně amortizován a to s o hledem na daňové předpisy, které bývají nejčastěji na tři až čtyři 

roky. Po uplynutí této doby bývá předmět leasingu odkoupen nájemcem za poměrně nízkou 

zůstatkovou cenu, výjimečně se stávají případy, kdy může být leasing za zvýhodněné sazby 

prodloužen, eventuálně se může také stát, že předmět leasingu bude pronajímateli vrácen. 

Pronajímatel je výhradním vlastníkem předmětu leasingu po celou dobu platnosti leasingové 

smlouvy. Poplatky kryjí pořizovací cenu, úroky, rizikovou přirážku (pro případ insolvence 

nájemce) a odměnu leasingové společnosti. Tyto splátky bývají spláceny měsíčně nebo 

čtvrtletně, záleží na předchozím stanovení dle smlouvy. I u tohoto typu nabízejí leasingoví 

poskytovatelé spoustu doprovodných služeb, jako jsou např. pojištění splátek, škod atd. 

 

Operativní leasing bývá sjednáván na dobu kratší, než je stanovena doba amortizace 

předmětu leasingu s případnou možností vypovězení leasingové smlouvy ze strany nájemce. 

Pronajímatel se zpravidla zavazuje, že poskytne nájemci další doplňkové služby, které bývají 

nejčastěji např. údržba, opravy během nájemní lhůty, software, náhradní zařízení v případě, že 
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je pronajímané zařízení v poruše apod. Pronajímatel nese také riziko, že po skončení 

leasingového vztahu mezi pronajímatelem a nájemcem, již nezíská dalšího zájemce pro 

odkup, nájem leasingového zařízení. Předmětem operativního leasingu bývají hlavně sériově 

vyráběné výrobky, zejména dopravní prostředky, elektronické vybavení jako např. počítače, 

výpočetní technika apod. Nejširší možný rozsah služeb, které mohou leasingové společnosti 

poskytovat je tzv. full-service leasing, obvyklý zejména u dopravních prostředků s kompletní 

správou vozového parku. 

 

Speciálním typem leasingu je tzv. zpětný leasing. Tento leasing se uzavírá na zařízení, které 

již uživatel zakoupil, a které je stále ještě v provozu. Výhodou pro uživatele je poskytnutí 

finančních zdrojů pro následné podnikatelské záměry. Leasingová společnost toto zařízení 

odkupuje a okamžitě jej zpětně pronajímá původnímu vlastníkovi. Uživateli se tak dostává 

dalších likvidních prostředků pro jiné použití. [13] 

 

1.3.3 Výhody a nevýhody leasingu pro podnik 
 

Výhody leasing: 

 riziko inflace nese ve většině případů leasingová společnost,  

 pro podnik není nezbytné mít k dispozici celou částku na získání daného majetku, 

 možnost financovat projekty, u kterých by měl podnik problém získat úvěr, jelikož 

leasing vyžaduje menší zajištění, 

 umožňuje zafinancovat z cizích zdrojů často až 100% hodnoty najímaného předmětu 

(zatímco při dodavatelském úvěru získává zpravidla jen 80 - 90%), zvyšuje likviditu 

podniku a nezatěžuje podnikovou bilanci dluhy, 

 předmět leasingu není účetně vykazován jako majetek podniku a díky tomu, neváže 

provozní kapitál, 

 umožňuje používat majetek, aniž by podnik musel zaplatit celou jeho kupní hodnotu 

jednorázově, 

 flexibilita, která spočívá v dohodnutí si podmínek leasingové smlouvy "na míru", 

např. jestliže se předmět využívá jen během sezóny, je možné po dohodě s 

leasingovou společností sjednat nepravidelné splátky, 
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 nájemce si může dát splátky do nákladů, které snižují hospodářský výsledek, a tím 

pádem i daňové zatížení (tzv. leasingový daňový štít). 

 

Nevýhody leasingu: 

 omezená vlastnická práva po celou dobu pronájmu, 

 předmět patří po celou dobu pronájmu leasingové společnosti tzn. majetek přejde do 

vlastnictví nájemce až po ukončení smlouvy, 

 obvykle nemožnost vypovězení smlouvy nájemcem nebo velmi vysoké penále za její 

vypovězení, 

 v případě, že by leasingová společnost zbankrotovala, musí nájemce vrátit předmět 

leasingu a jednat o vyrovnání, 

 náklady spojené s leasingem, provize a přirážky leasingové společnosti. 
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1.4 Rizikový kapitál 
 

Rizikový kapitál je další formou alternativního financování. Pojem rizikový kapitál je 

poněkud zavádějící a může vytvářet falešnou představu, že se jedná o financování pomocí 

nějakého nestálého či nestabilního zdroje. Rizikový kapitál není rizikový sám o sobě, nýbrž 

tím, že se zabývá financováním velkých projektů nebo naopak projektů malých a středních 

firem, které se neobchodují na kapitálovém trhu. Projekty zaměřené na moderní IT 

technologie atd. Tyto projekty v sobě skrývají vyšší stupeň rizika, a proto získání úvěru na 

jejich financování bývá zpravidla velmi složitou záležitostí.  

 

Financování prostřednictvím rizikového kapitálu (můžeme se setkat i s pojmem “rizikový a 

rozvojový kapitál“) je nejčastější u malých a středních podniků, které do svého podnikání 

pouze vstupují. Tyto podniky nemají dostatečné množství vlastních prostředků a mají těžký 

přístup na kapitálový i úvěrový trh. Financování klasickým metodami v podobě bankovních a 

jiných úvěrů je nemožné, nevýhodné či spojené s velkými problémy. [2] 

 

Rizikový kapitál (“venture capital”) můžeme charakterizovat jako profesionálně sdružený 

kapitál, který je do podniku vložený prostřednictvím fondu rizikového kapitálu a je určený 

pro začáteční financování firmy a poté na projekty s rozvojovým či inovativním charakterem. 

Tyto projekty se vyznačují vysokým rizikem. [19] 

 

Metoda rizikového kapitálu se vyznačuje následujícími znaky [18]: 

 vzhledem k podstupovanému riziku investora, požadují investoři vysoké zhodnocení 

svých investic, 

 na základě propracované analýzy poskytne fond rizikového kapitálu prostředky 

vybranému podniku, zpravidla formou přímého vkladu do základního kapitálu 

podniku, 

 hlavními investory jsou penzijní fondy, banky a pojišťovny, v menší míře pak také 

individuální investoři, podniky a ve výjimečných případech také stát, 

 prostředky vložené investory jsou shromážděny ve fondu rizikového kapitálu, což je 

podnik založený za účelem seskupení a následného rozdělení těchto prostředků, 

 po určité době investoři z podniku vystoupí, poté co management odkoupí podíl svých 

investorů, nebo je podíl prodán jiné společnosti.  
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1.4.1 Druhy rizikového kapitálu 
 

Druhy rizikového kapitálu jsou podle Wawrosze následující [18]: 

 Předstartovní financování (seed capital) - poskytuje finance na vývoj nových 

výrobků, které teprve v budoucnu přijdou na trh. 

 Startovní financování (start-up capital) - finance jsou poskytovány firmě “na startu”, 

která má jasně daný podnikatelský záměr, plán, připravený produkt a chybí jí pouze 

kapitál. 

 Financování počátečního rozvoje (early stage expansion capital) - rizikový investor 

vstupuje do podniku, který figuruje na trhu krátkou dobu (zpravidla do 3let), a který 

nedosáhl vytyčeného zisku, nicméně má podnik zajímavý program. 

 Rozvojové financování (developement capital) - je nejrozšířenějším druhem 

rizikového kapitálu a používá se především v Evropě. Rizikový investor hodlá 

vstoupit do firmy, která již má delší minulost a dobré ekonomické výsledky. Investor 

vstupuje do firmy, která chce expandovat na zahraniční trh, přijít s novým výrobkem 

atd., bohužel klasické formy financování jsou pro ni z nejrůznějších důvodů 

nedostupné nebo příliš drahé. 

 Profinancování dluhů (debt replacement capital) - slouží při zadlužení firem a 

krátkodobé neschopnosti platit, přestože mají dobrý program. Do této situace vstupuje 

rizikový investor, který navyšuje základní kapitál a stává se spoluvlastníkem firmy v 

jejím zájmu pro další rozvoj. 

 Záchranné financování (rescue capital) - rizikový investor vstupuje do firmy, která 

byla dříve úspěšná, nicméně nyní má dlouhodobější finanční potíže, ovšem existuje 

zde šance na její záchranu.  

 

1.4.2 Výhody a nevýhody rizikového kapitálu 
 

Výhody rizikového kapitálu: 

 investor se účastní důležitých a strategických rozhodnutí, kde může využít svých 

předchozích zkušeností s vedením podobných projektů, 

 investor se snaží v nejvyšší možné míře naplnit svůj podnikatelský záměr, jelikož 

profituje pouze, když podnikatel uspěje a dojde ke zhodnocení vloženého kapitálu, 

 spojení se správnou společností rizikového kapitálu může přinést důležité kontakty a 

zkušenosti pro další vývoj firmy do budoucna, 
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 investor je zpravidla otevřený k poskytnutí dalšího financování po skončení 

původního partnerství s podnikem, 

 podnik neplatí žádné splátky ani úroky. 

 

Nevýhody rizikového kapitálu: 

 proces, do kterého vstupuje investor do podniku je velice náročná záležitost jak 

časově, tak finančně, tudíž podnikatel má méně času na podnik a může se tak jeho 

situace ještě zhoršit případně mohou zde vznikat náklady ušlé příležitosti, 

 investoři mají právo podílet se na strategických rozhodnutí podniku, což zapříčiňuje 

oslabení postavení původních vlastníků, resp. mají právo veta v některých otázkách, 

směřování firmy, 

 partnerství s investorem zahrnuje povinnosti poskytovat pravidelné zprávy o aktuální 

výkonnosti podniku, to představuje další finanční náklady v podobě stráveného času 

manažerů, které tyto zprávy vytvářejí, 

 investoři požadují vysokou výnosnost vložených prostředků. 
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1.5 Tolling 
 

Všeobecné můžeme charakterizovat tolling jako ekonomický a obchodní systém financování 

oběžných aktiv, kdy si zadavatel nechává za předem určený finanční obnos vyrobit u 

zpracovatele z vlastních surovin hotový výrobek. [5] Z výše uvedené charakteristiky vyplývá, 

že tolling je speciální forma financování, která slouží především k financování pracovního 

kapitálu. Tolling se může zdát podobný či odvozený od již známého způsobu financování 

„Práce ve mzdě“. Nicméně tyto dva směry se liší v základních věcech. Práce ve mzdě je 

zpravidla využívána jednorázově, kdežto u tollingu se jedná vždy o smluvně podloženou 

spolupráci, která se častěji opakuje. Dále lze říci, že práce ve mzdě je méně provázaná a 

vychází ze spolupráce dvou zpracovatelů, kdy první zpracovatel, který zadává druhému 

zpracovateli kontrakt, má dostatek vlastních zdrojů, případně může získat potřebné zdroje od 

bank. Sám si zajišťuje suroviny pro výrobu a poté tyto hotové výrobky prodává odběratelům, 

přičemž inkasuje tržby a platí náklady na výrobu. Práci ve mzdě znázorňuje následující 

schéma (viz Obr. 3). 

 

   

Obr. 3 Práce ve mzdě [17] 

 

Tollingové dohody jsou na rozdíl od práce ve mzdě mnohem více provázané. Práci ve mzdě 

můžeme jednoduše označit za běžnou objednávku, kdežto u tollingu zpravidla tollingová 

společnost přímo zasahuje do řízení a způsobu vedení podniku. Tollingové dohody se 

uzavírají mezi dvěma stranami, zadavateli a zpracovateli.  Zadavatel je společnost, která si 

nechá od zpracovatele vyrobit výrobky, tyto výrobky zadavatel nemá pro svou vlastní 

potřebu, nýbrž pro další prodej, který zajišťuje zpracovatel. Tržby za prodané zboží inkasuje 

zadavatel. Předem sjednanou část tržeb odevzdává zadavatel zpracovateli jako 

zpracovatelskou odměnu, která pokrývá náklady spojené s výrobou. Stejný princip funguje 
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také v případě surovin. Odběratel dodá suroviny zpracovateli a náklady zaplatí zadavatel. 

Zadavatel získává finanční zdroje na tollingové obchody pomocí bankových úvěrů, nebo má 

své vlastní finanční zdroje. Zpracovatel je výrobní společnost, která má potřebné výrobní 

zařízení, ale nemá dostatek zdrojů na financování pracovního kapitálu, proto přistupuje k 

tollingovým dohodám. Na níže uvedeném Obr. 4 lze znázornit jednotlivé vztahy, vazby a 

toky, které nám vznikají v tollingu. 

 

 

Obr. 4 Toky v rámci tollingové spolupráce [5] 

 

1.5.1 Tollingové smlouvy 
 

Z výše uvedených skutečností lze vyčíst, že díky velmi úzké provázanosti obou stran  

tollingové dohody, je třeba vše smluvně ošetřit. Na základě tollingových dohod nám mohou  

vznikat tyto smlouvy: 

 Rámcová smlouva (a smlouva o dílo): tato smlouva obsahuje obecná ustanovení, 

podmínky, vzájemná práva a povinnosti zadavatele a zpracovatele, při výrobě výrobků 

za předem sjednanou cenu; 

 Komisionářské smlouvy: vymezují vztahy mezi zpracovatelem (komisionářem), 

který zajišťuje prodej výrobků a zadavatelem (komitentem) dle zásady „Jménem 

zpracovatele, na účet zadavatele.“; [4] 

 Smlouvy o obchodním zastoupení: smlouvy toho typu nám popisují podmínky 

nákupu výrobních vstupů, kdy zpracovatel jedná jménem zadavatele dle zásady  

„ Jménem zadavatele, na účet zadavatele“. [4] 
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Kromě samotných smluv mezi zadavatelem a zpracovatelem je samozřejmě potřebné smluvně 

ošetřit vztahy s dodavateli, dle konkrétních požadavků na dodávané suroviny. [4] 

 

1.5.2 Typy tollingu dle způsobu užití 
 

Uzavřený tolling je především využíván ve velkoobjemové výrobě, kdy zpracovatel je v krizi 

a nezvládá financovat pracovní kapitál. Tyto problémy mají dlouhodobý charakter a v této 

společnosti jsou tollingem financovány nejen vstupy pro výrobu, ale také provozní materiál, 

který je nakupován v malém množství. Tyto problémy mohou nastat například u nově 

založených firem, malých a středních podniků, které mají sice projekt, nicméně působí na trhu 

krátce. Tyto společnosti nemají zpravidla dostatečné množství finančních prostředků a pro 

poskytnutí úvěru nejsou pro banky dostatečně bonitní. Výrobky dané společnosti jsou ovšem 

na trhu žádané, a proto se “zpracovatelé” snaží překlenout toto kritické období, které vzniká 

nedostatkem financí. Díky tollingu je zde velmi reálná šance se z této situace dostat. V tomto 

případě následuje spolu s tollingem také restrukturalizace podniku. 

 

 

Tolling kombinovaný s projektovým financováním je využíván u projektové nebo u 

zakázkové výroby. Tolling se uzavírá pouze na konkrétní projekty, ne na kompletní výrobu a 

je doplněn zpravidla finančními úvěry nebo jinými bankovními produkty. Toto je 

nejpodstatnější rozdíl oproti již zmíněnému uzavřenému tollingu. Tollingová smlouva je 

vytvořena pro jeden konkrétní projekt, kdy zadavatel si může nakoupit vstupy sám nebo složí 

zpracovateli zálohu na materiál a to opět pouze pro daný projekt, zakázku. Po dokončení 

zakázky je zpracovateli jednorázově vyplacena předem sjednaná zpracovatelská odměna ve 

výši rozdílu mezi náklady a tržbami z konkrétní zakázky. Tento typ tollingu ve srovnání s 

tollingem uzavřeným je v dnešní době daleko více využíván. 
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1.5.3 Cíle tollingu 
 

Mezi nejpodstatnější cíle tollingu řadíme [3]: 

 „aktivně zabezpečovat realizaci a následné řízení Projektu; 

 zabezpečovat obchodní financování u konkrétních prodejních/kupních smluv 

formou zajištění finančních potřeb svých dodavatelů a krytím delší doby splatnosti 

pohledávek za odběrateli; 

 zabezpečovat financování zajišťovacích nástrojů vyžadujících vynaložení 

prostředků v době před nebo po uzavření příslušné obchodní smlouvy, tj. 

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

fondy, apod.); 

 - zabezpečovat financování zajišťovacích nástrojů pro uvolnění zadržovaných částí 

plateb Zákazníků po splnění příslušných obchodních smluv – prodejních /kupních 

smluv nebo smluv o dílo (např. zádržné během záruční doby);“  

 

1.5.4 Výhody a nevýhody tollingu pro podnik 
 

Výhody tollingu: 

 možnost další existence podniku i v případě nedostatku financí na pracovní kapitál, 

 větší pravděpodobnost postupného uhrazení závazků zpracovatele, ke kterým by 

v případě přerušení výroby nedošlo,  

 díky zpracovatelským odměnám v tollingu se může společnost postupem času vymanit 

z finanční krize, či přicházejícího bankrotu. 

Nevýhody tollingu: 

 hlavní nevýhodou tollingového financování z pohledu zpracovatele je úzká 

propojenost se zadavatelem a nutnost oboustranné důvěry, 

 do určité míry ztráta samostatnosti pro zpracovatele, 

 nevýhoda pro zadavatele nastává v případě, kdy zadavatel čerpá úvěr na financování 

činnosti zpracovatele a zpracovatel nebude hradit své závazky. Poté může banka 

odstoupit od své úvěrové smlouvy, tudíž zadavatel nebude schopen poskytovat 

zpracovateli prostředky pro další výrobu, 
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 riziko špatného odhadu trhu ve smyslu přecenění množství odbytu zakázek nebo zisku 

z prodeje výrobků, tudíž se zpracovatel ani pomocí tollingu nevymaní ze své krize, jak 

bylo od prvopočátku plánováno. [4] 
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2. Analýza a kritické zhodnocení alternativních forem financování 
 

Poslední kapitola se zabývá analýzou vybraných alternativních forem financování pro 

průmyslovou výrobu a určení jejich trendu. V první části naleznete srovnání leasingu a úvěru, 

které vychází z výroční zprávy společnosti ČLFA (Česká leasingová a finanční asociace). 

Tato organizace sdružuje nejvýznamnější leasingové společnosti na území ČR a k dnešnímu 

dni má 46 členů. 

 

V další části je naznačen trend a potenciál pro budoucí vývoj alternativních forem faktoring, 

forfaiting a rizikový kapitál. Tento odhad bude podložen grafy (obrázky), které pochází 

z ověřených zdrojů. 

 

Poslední část této analýzy bude zaměřena na alternativní formu financování zvanou tolling. 

Naleznete zde základní charakteristiku této formy, která bude doplněna o autorův subjektivní 

názor na danou formu. 

 

2.1 Komparace: leasing vs úvěr 
 

Prvním bodem této komparace je analýza leasingových obchodů a podnikatelských úvěrů 

členů ČLFA. Komparace těchto forem vychází z analýzy společnosti ČLFA, která 

shromažďuje data od většiny leasingových společností (viz Obr. 5). Na Obr. 6 naleznete 

shromážděná data opět od firmy ČLFA, která ovšem nejsou tak jasně průkazná, jelikož 

úvěrových společností je mnohem více než dokáže firma ČLFA registrovat. 

 

 

Obr. 5 Vývoj leasingových obchodů členů ČLFA (v mld. Kč) [20] 
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Obr. 6 Vývoj podnikatelských úvěrů členů ČLFA (v mld. Kč) [20] 

 

Z grafu je zřejmé, že financování prostřednictvím leasingu je už od r. 1992 (i roky předtím) 

velmi vyhledávanou formou zdrojů pro podnikání. Náhlý pokles však nastal v roce 2009 (o 

51,3 mld. Kč u movitostí a o 8,4 mld. Kč u nemovitostí). Tento pokles byl způsoben díky 

ekonomické krizi a přesunu financování od leasingu k úvěru. Naopak u úvěru lze vidět, že 

ekonomická krize vývoj nezasáhla, nýbrž jen mírně přibrzdila. V letech 2009 a 2010, v době 

nejhlubší krize, došlo u úvěru ke stagnaci především z důvodu malých jistot pro podnikatele.     

 

Na obrázku 7 je analýza využití leasingu s ohledem na movité věci dle členů ČLFA. Obrázek 

8 znázorňuje totéž rozdělení pro úvěr.  

 

Obr. 7 Zaměření leasingu movitých věcí členů ČLFA v roce 2014 podle komodit [20]  

 

Obr. 8 Zaměření podnikatelských úvěrů členů ČLFA v roce 2014 podle komodit [20] 
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Z výše uvedených grafů (obrázků) a skutečností, nelze jednoznačně stanovit, která forma 

financování je pro průmyslovou výrobu momentálně výhodnější. Leasing se dostal za 

poslední roky do určité stagnace oproti úvěru, který má stále rostoucí tendenci. Na základě 

analýzy, ohledně volby mezi leasingem a úvěrem, záleží vždy na konkrétní situaci, v které se 

firma nachází a konkrétní nabídce od leasingových, úvěrových společností.  

 

2.2 Určení potenciálu pro další rozvoj forem – faktoring, forfaiting, 

rizikový kapitál 
 

Tato kapitola je zaměřena na analýzu alternativních forem faktoring, forfaiting a rizikový 

kapitál, kde bude nastíněn jejich potenciál pro další rozvoj. Na obrázku 9 je znázorněn vývoj 

faktoringových obchodů členů AFS ČR.  

 

 

Obr. 9 Vývoj faktoringových obchodů členů AFS ČR (v mld. Kč) [20] 

 

Z obrázku 9 vyplývá, že faktoring má stále vzrůstající tendenci vyjma roku 2009, kde byla již 

zmiňovaná finanční krize. Faktoring je velmi oblíbenou formou financování v podnicích, 

které umí s touto formou pracovat. Díky této formě se dostávají podniky rychleji k finančním 

zdrojům, a tak mohou za poměrně přijatelnou cenu rychle otáčet svůj kapitál. Tím pádem 

dochází k daleko rychlejší expanzi firmy.  

 

Naprosto stejná situace je i u další formy zvané forfaiting, jen s tím rozdílem, že u forfaitingu 

jsou odkoupené pohledávky v daleko vyšším finančním objemu a s delší dobou splatnosti, 
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zpravidla až několik let. Z těchto základních poznatků lze také určit, že daná diskontní sazba 

bude daleko vyšší než u faktoringu. Nicméně pokud jsme expandující firma, s nedostatkem 

kapitálu, byla by velká škoda této možnosti nevyužít.  

 

Alternativní formy faktoring a forfaiting v sobě skrývají obrovský prostor a potenciál pro 

další rozvoj. Celý tento proces je brzděn jen neinformovaností a neochotou učit se novým 

věcem. 

 

Analýza rizikového kapitálu je daleko složitější, jelikož existuje několik typů. Jak bylo již 

zmíněno v této práci, rizikový kapitál se může dělit na startovací, ale i záchranný. Ve 

startovacím je potřeba nalézt investora, který je ochoten zafinancovat projekt, kdežto u 

záchranného se jedná o pomoc dostat se z dlouhodobé krize. 

 

Situace na českých trzích je v tomto směru velmi uzavřená. Nalézt společnost, která je 

ochotna zainvestovat projekt, ač je perspektivní, je velmi složitá. Hlavní problém nespočívá 

v nedostatku financí určitých investorů, ale v nedůvěře v lidský faktor. Je velmi málo firem na 

českých trzích, které jsou ochotny svěřit své finanční prostředky „novému subjektu“, i když 

přichází s velmi dobrým nápadem, který má ohromný potenciál.  

 

Tato forma jako alternativní zdroj financování (startovní rizikový kapitál) přináší s sebou pro 

českou společnost nové perspektivy, což je zřejmé z řady objevů a patentů na světové úrovni. 

Bohužel v momentální situaci je nutné konstatovat, že ač má rizikový kapitál stále vzrůstající 

tendenci, zásadní vzestup rizikového kapitálu je teprve očekáván.  

2.3 Tolling z pohledu autora 
 

V této části zhodnocení se Vám pokusím nastínit můj subjektivní názor na alternativní formu 

financování zvanou tolling. Tato forma financování se dostala na české území z východu, 

nejspíše z Ruska, kde je momentálně společně s Ukrajinou také nejvíce rozšířená.  

 

Tollingová metoda je dle mého názoru pouze v zárodcích svého vývoje, tudíž jakákoli 

prognóza jejího směřování a rozšíření je velmi složitá, ba téměř nemožná. Jedním z důvodů 

zůstává fakt, že tolling zatím není zcela jasně definován a nemá jasně vytyčené meze ani 

formy, které by naznačily, jaké jsou jeho přednosti a možnosti aplikace v jednotlivých sférách 

podnikání. Tato alternativní metoda financování proto není příliš rozšířená a dovolím si říci, 
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že na českém území je známa pouze těm, kteří ji někdy využili nebo o jejím využití uvažují. 

Hlavním problémem této formy je lidský faktor, neboť při aplikaci tollingu musí být vztah 

mezi zadavatelem a zpracovatelem založen na pocitu bezpečné investice a velké důvěře ve 

společnou vizi. Z toho vyplývá, že najít tollingového partnera, který je ochoten vložit do 

podniku svůj finanční kapitál je velmi složité. U tollingu je samozřejmě, stejně jako u všech 

jiných alternativních forem financování, problémem především neznalost a všeobecně 

rozšířená nedůvěra v nové způsoby financování. Přes všechna tato negativa, která jsem výše 

zmínil, si myslím, že tolling má před sebou slibnou perspektivu a patří k nejlepším možným 

řešením zejména pro podnik, který se nachází v dlouhodobé krizi. 
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Závěr 
 

Tato bakalářská práce pojednávala o alternativních metodách financování, které mohou 

podniky využít místo klasických zdrojů. Práce byla zaměřena na tyto formy: faktoring, 

forfaiting, leasing, rizikový kapitál, tolling. Byla stanovena jejich základní charakteristika, 

průběh a bylo poukázáno na jejich kladné i stinné stránky. Upozorněním na specifika a 

pozitivní aspekty těchto forem může pomoci méně zkušeným podnikatelům nalézt 

v alternativních formách benefity, kterých by mohly ve svých dalších podnikatelských 

aktivitách využít a najít tak ideální strukturu majetku i kapitálu. 

 

Každý průmyslový podnik musí volit své zdroje financování na základě řady kritérií a 

aspektů, aby nalezl optimální metodu pro své aktivity.  Tyto firmy zvažují nejen potřeby, 

které daná společnost má, ale i možnosti a formy, které jsou na daném finančním trhu 

dostupné. Existuje mnoho možností, jakým způsobem lze financovat podnikatelské plány, 

přičemž každá metoda má své pro a proti. V konečném důsledku záleží na managementu 

podniku, jaké optimální kapitálové zdroje zvolí. 

 

Přestože alternativní formy financování jsou mnohem více rozšířené v zahraničí, než na 

tuzemských trzích (vyjma leasingu), tendence v posledních letech naznačují, že alternativní 

formy financování si nachází mezi českými podnikateli čím dál více příznivců. Hlavní 

problém u těchto metod na českém území způsobuje nedostatečná právní úprava. Dodnes 

neexistují žádné právní normy, které by jasně vymezily a upravovaly faktoring, forfaiting, 

leasing, rizikový kapitál atd. Dalším kritériem, které brání masovému rozvoji těchto metod, je 

nedostatečné povědomí o alternativních formách financování mimo leasing, které provází 

určitá nedůvěra v tyto formy. 

 

Po nastolení základních poznatků daných alternativních forem v teoretické části, bylo 

poukázáno na komparaci alternativní formy leasing oproti klasické formě úvěr. V závěru byl 

stanoven potenciál pro další rozvoj faktoringu, forfaitingu, rizikového kapitálu a kritické 

zhodnocení formy tolling z pohledu autora. 
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