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Abstrakt 

Témou bakalárskej práce sú alternatívne formy financovania. Cieľom tejto bakalárskej práce 

je zanalyzovať jednotlivé formy alternatívneho financovania. V prvej kapitole 

charakterizujem leasing, faktoring, forfaiting a rizikový kapitál. V druhej kapitole 

porovnávam vznik a vývoj leasingu, faktoringu a forfaitingu. V poslednej, tretej kapitole 

analyzujem leasing, faktoring a forfaiting, ich súčasnú situáciu na trhu a predpokladaný 

budúci vývoj so zameraním na oblasť priemyselnej výroby. 
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Abstract 

Topic of the thesis is alternative ways of financing. The aim of the thesis is to analyse 

particular forms of alternative financing. The first chapter characterizes leasing, factoring, 

forfaiting and venture capital. The second chapter compares rise and development of leasing, 

factoring and forfaiting. The last chapter analyses leasing, factoring, forfaiting and their 

current situation on trade. There is also proposed future development aimed on industrial 

production.  
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Úvod 

V prípade, ak chce podnik rozšíriť svoju výrobu, zaviesť nové technológie a zefektívniť tak 

výrobný proces alebo proste len nahradiť staré opotrebované zariadenia novými, musí 

pristúpiť k obstaraniu potrebných prostriedkov. Obstarávanie hmotného investičného majetku 

je veľmi nákladné a použitý kapitál je v ňom viazaný dlhodobo. Preto je podstatné, správne sa 

rozhodnúť, či je jeho obstaranie z ekonomického hľadiska prevádzkovo efektívne, ale takisto 

je potrebné venovať zvýšenú pozornosť výberu formy jeho financovania. Podnik má možnosť 

voľby medzi vlastnými zdrojmi a využitím cudzích zdrojov.  

 

Vzhľadom na to, že ekonomická situácia v Českej republike dnes nedovoľuje všetkým 

financovať dlhodobý hmotný majetok prostredníctvom vlastného kapitálu, čoraz viac 

spotrebiteľov siaha po možnosti „kúpy na dlh“. Pre podniky je rozhodovanie o spôsobe 

financovania podnikateľských aktivít veľmi dôležité. Majú na výber z rady spôsobov ako 

finančné zdroje získať.  

 

Alternatívne formy financovania sú produkty, ktoré umožňujú za určitých špecifických 

podmienok získať finančné prostriedky. K najvýznamnejším alternatívnym formám 

financovania patrí najmä leasing, factoring, forfaiting a rizikový kapitál. 

 

Význam alternatívnych foriem financovania sa zvyšuje najmä nepriaznivým ekonomickým 

vývojom a ochota bánk poskytovať financovanie klesá s rastúcimi rizikami a stratami. 

Čerpanie alternatívnych zdrojov tak vedľa zdrojov bankových posilňuje finančnú stabilitu 

podnikov.  

 

Cieľom tejto práce je najskôr charakterizovať jednotlivé alternatívne formy financovania, 

porovnať vznik a vývoj leasingu, faktoringu, forfaitingu, zanalyzovať ich súčasnú situáciu 

na trhu a predpokladať ich budúci vývoj. 
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1 Charakteristika alternatívnych foriem financovania 

Alternatívne formy financovania sú produkty, ktoré umožňujú získať finančné prostriedky 

za určitých špecifických podmienok. Patrí medzi ne leasing, faktoring, forfaiting a rizikový 

kapitál. 

1.1 Leasing 

Ak potrebuje podnik zabezpečiť výrobu svojich výrobkov či poskytovanie služieb obnovou 

alebo rozšírením dlhodobého majetku, nie je vždy potrebné a výhodné zaobstarať tento 

majetok do osobného vlastníctva kúpou z vlastných zdrojov, na úver alebo vydaním 

podnikových cenných papierov. Vlastníctvo majetku pre jeho užívanie nie je nevyhnutnou 

podmienkou vo výrobnej a obchodnej činnosti. 

 

Jednu z najznámejších alternatívnych foriem financovania predstavuje leasing. Slovo 

,,leasing“ pochádza z anglického slova ,,lease“, čo v preklade znamená ,,prenájom“. Leasing 

možno definovať ako určitú formu prenájmu hmotných alebo nehmotných vecí a práv, kedy 

leasingový prenajímateľ prenajíma leasingovému nájomcovi predmet leasingu, ktorý sa 

zaväzuje hradiť dojednané leasingové splátky. Majetok je vo vlastníctve prenajímateľa počas 

doby prenájmu, zatiaľ čo nájomca majetok používa. [14] 

 

Z právneho hľadiska leasing znamená trojstranný právny vzťah medzi prenajímateľom, 

nájomcom a dodávateľom. Prenajímateľ kupuje majetok od dodávateľa, ktorý poskytuje 

za úplatu do užívania nájomcovi. 

 

Z finančného hľadiska predstavuje leasing alternatívnu formu financovania potrieb podniku 

cudzím kapitálom. 

 

1.1.1 Druhy leasingu  

Leasing možno rozčleniť podľa niekoľkých hľadísk. Zvyčajne sa rozlišujú dva druhy 

leasingu:  

 Operatívny (prevádzkový) leasing 

 Finančný (kapitálový) leasing 
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Odlišujú sa najmä dĺžkou prenájmu, prechodom vlastníckeho práva k prenajatému majetku 

na konci leasingu a účelom, ktorému slúžia. Prenajímaný majetok je vo vlastníctve 

prenajímateľa ako vo finančnom, tak aj v operatívnom leasingu. [13] 

   

Operatívny leasing sa uzatvára na omnoho kratšie obdobie, než je životnosť prenajatého 

predmetu a nájomné formou splátok od jedného nájomcu zahŕňa len časť obstarávacej ceny. 

Minimálna dĺžka operatívneho leasingu nie je obmedzená. Nájomca na kúpu prenajatého 

predmetu nemá žiadne právo. Predpokladá sa, že po skončení leasingu bude predmet vrátený 

prenajímateľovi. Za určitých podmienok môže byť aj odkúpený. Prenajímateľ zabezpečuje 

pri operatívnom leasingu údržbu, servis a opravy prenajatého predmetu. Leasingová zmluva 

operatívneho leasingu je vypovedateľná, a prenajímateľ nesie všetky riziká plynúce 

z vlastníctva predmetu. Operatívny leasing sa používa napríklad pri prenájme počítačov, 

osobných automobilov alebo kopírovacích strojov.  

 

Úlohou operatívneho leasingu je zaistiť pre podnik potrebný majetok, pre ktorý nie je trvalé, 

dostatočné využitie po celú dobu jeho životnosti, a ktorý nie je preto vhodné kúpiť 

do osobného vlastníctva. [8, 12, 13] 

 

Finančný leasing je z hľadiska financovania ďaleko významnejší ako operatívny leasing. 

Pre finančný leasing je charakteristické, že sa jedná o dlhodobý prenájom predmetu, kedy 

prevádza prenajímateľ na nájomcu niektoré výnosy a riziká, ktoré sú spojené s fungovaním 

zariadenia. Doba leasingu sa kryje s dobou životnosti prenajatého predmetu. Leasingové 

splátky pokrývajú cenu prenajatého predmetu a ziskovú maržu prenajímateľa. Minimálnu 

dobu trvania finančného leasingu zvyčajne stanovujú daňové zákony. Zmluva o finančnom 

leasingu zabezpečuje nájomcovi právo odkúpenia premetu po uplynutí doby leasingu 

a nemôže byť vypovedateľná za normálnych podmienok. Prenajímateľ okrem finančnej 

služby neposkytuje žiadne ďalšie služby. Starosť o údržbu, opravu, servis, poistenie 

prechádza na nájomcu.  [6, 13, 15] 

 

V rámci finančného leasingu sa rozoznávajú ďalšie dva druhy leasingu: 

 priamy finančný leasing,  

 nepriamy finančný leasing (predaj a spätný prenájom), 

 leverage leasing. 
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Pri priamom leasingu si nájomca určí druh predmetu, ktorý požaduje, prípadne aj  možného 

dodávateľa, podmienky dodávky, cenu zariadenia. Podmienky leasingu spracuje prenajímateľ, 

ktorý kúpi požadovaný predmet od výrobcu. Na základe leasingovej zmluvy prenajme 

predmet nájomcovi, ktorý leasingové splátky začne splácať. Nájomca zvyčajne zodpovedá 

za poistenie, údržbu a dane. [13] 

 

Pri nepriamom leasingu predá firma predmet leasingovej spoločnosti, ktorá ho prenajme hneď 

pôvodnej firme späť. Leasingová spoločnosť firme zaplatí tržnú cenu predmetu. Firma platí 

leasingovej spoločnosti splátky, ktoré zahŕňajú nie len tržnú cenu, ale aj náklady a zisk 

leasingovej spoločnosti. Svoje pôvodné miesto predmet fyzicky neopustí.  

 

Tento druh leasingu je pre nájomcu výhodný z dvoch dôvodov: 

1. Nájomca dostane peňažné prostriedky z predaja predmetu, ktoré si môže ponechať 

k zvýšeniu svojej likvidity alebo ich môže opäť niekde investovať. 

2. Nájomca môže naďalej používať predmet, aj keď je vo vlastníctve niekoho iného.    

[1, 13] 

 

Leverage leasing je najbežnejší druh finančného leasingu. Vyznačuje sa tým, že sa jedná 

o trojstranný vzťah medzi prenajímateľom, nájomcom a veriteľom. Nájomca si vyberie 

požadovaný druh predmetu, ktorý používa, získava príjmy z jeho využitia a spláca leasingové 

splátky. Nájomcom požadovaný predmet prenajímateľ kúpi do osobného vlastníctva. Časť 

predmetu môže kryť vlastným kapitálom a na časť si požičiava peniaze od veriteľa (zvyčajne 

banka, poisťovňa prípadne penzijný fond). [13] 

 

1.1.2 Výhody a nevýhody leasingu  

Hlavné výhody leasingu pre nájomcu možno špecifikovať takto: 

 Nemusíme zaplatiť naraz plnú sumu na obstaranie investície, niekedy sa dokonca 

žiadny počiatočný stav či záloha nepožaduje. 

 Splátky si môžeme rozplánovať tak, že budú kopírovať výnosy, ktoré vznikli zásluhou 

obstarávacej investície. 

 Predmet leasingu sa dá do nákladov formou leasingových splátok skôr ako keby sme 

ho obstarávali iným spôsobom.  
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Hlavné nevýhody leasingu pre nájomcu možno špecifikovať takto: 

 Subjektom, ktoré majú prístup k úverom, ktoré sú výhodné, sa môže zdať leasing 

príliš drahý. 

 K akýmkoľvek úpravám na predmete leasingu je potrebný súhlas prenajímateľa. 

 Od zmluvy je možné odstúpiť ak predmet leasingu nepriniesol očakávaný efekt alebo 

z rôznych iných dôvodov, obvykle však musíme uhradiť sankčný poplatok. [8] 

 

1.1.3 Cena leasingu  

Cenou za leasing sa považuje leasingová cena, ktorá je väčšinou platená v pravidelných 

splátkach. Splátky môžu byť mesačné, štvrťročné alebo ročné. Nájomca platí leasingovú cenu 

prenajímateľovi, ktorá obsahuje postupné splátky obstarávacej ceny majetku, leasingovú 

maržu prenajímateľa a náklady prenajímateľa spojené s prenajatým majetkom. Tieto náklady 

sú presunuté na nájomcu v rámci leasingových splátok. Súčet jednotlivých splátok udáva 

celkovú výšku leasingovej ceny. Veľmi často sa v leasingových zmluvách objavuje pojem 

leasingový koeficient, ktorý udáva o koľko sa zvýšila leasingová cena prenajatého majetku 

oproti obstarávacej cene. [14] 

 

1.2 Faktoring 

Faktoring patrí medzi formy krátkodobého financovania, ktorý je založený na odkúpení 

krátkodobých pohľadávok pred dobou ich splatnosti, ktoré vznikli dodávateľovi vďaka 

poskytnutiu nezaisteného dodávateľského úveru. [5] 

 

Nasledujúce zmluvné subjekty by sa mali podieľať na faktoringovej operácií:  

 Dodávateľ (predávajúci), ktorý kúpne zmluvy uzatvára a realizuje a vytvára 

pohľadávky z ich titulu, ktoré za vopred určených podmienok postupuje faktorovi. 

 Odberateľ (kupujúci), ktorý z titulu uzavretej a realizovanej kúpnej zmluvy vstupuje 

do záväzkového vzťahu najskôr voči dodávateľovi a potom voči faktorovi. 

 Faktoringová spoločnosť, ktorá od predávajúceho preberá vzniknuté pohľadávky 

za vopred určených podmienok. [10] 
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1.2.1 Predmet faktoringu  

Predmetom odkúpenia sú pohľadávky, ktoré väčšinou dodržujú nasledujúce charakteristiky: 

 Doba splatnosti pohľadávok neprekračuje 180 dní. 

 Pohľadávky vznikli na základe nezaisteného dodávateľského úveru. 

 Nesmú byť s pohľadávkami spojené žiadne práva tretích osôb. 

 Musí byť možnosť postúpenia pohľadávky. 

 Pohľadávka je za subjektom pre faktoringovú spoločnosť s akceptovateľnou bonitou 

a z prijateľnej krajiny. [8, 3] 

 

1.2.2 Funkcie  faktoringu 

Faktoring môže pre vývozcu na základe zmluvy plniť tri funkcie. Vývozca môže využívať 

všetky tri funkcie naraz alebo iba jednu z nich: 

 Gradačná funkcia – faktoringová spoločnosť preberá úverové riziko, ktoré vyplýva 

z platobnej neschopnosti alebo nevôle odberateľa. To znamená, že ak odberateľ 

nezaplatí musí faktoringová spoločnosť sama vykoná preplatenie pohľadávky 

dodávateľovi vo forme gradačnej platby. Gradačná platba nasleduje pri štandardnom 

faktoringu v lehote 90 – 120 dní po termíne splatnosti a pri neštandardom faktoringu 

v lehote 10 – 20 dní. Gradačnú platbu nemusí faktoringová spoločnosť vykonávať len 

v tých prípadoch, ak odberateľ uplatňuje reklamáciu dodaného tovaru voči 

dodávateľovi. 

 Funkcia predfinacovania (úverovania) – faktoringová spoločnosť prepláca dohodnutú 

výšku odkupovaných pohľadávok ihneď v čase ich odkúpenia. Faktoringová 

spoločnosť celú sumu zodpovedajúcu hodnote pohľadávky nevypláca, ale obvykle len 

80 až 90% pohľadávky. Zvyšnú sumu používa faktoringová spoločnosť ako záruku 

pre prípad reklamácií, ale aj pre vyúčtovanie úrokov, provízií prípadne ďalších platieb. 

 Správa pohľadávok a iné služby pre dodávateľa – faktoringová spoločnosť môže 

poskytovať na základe zmluvy s klientom rozličné služby, ktoré súvisia 

s odkupovanými pohľadávkami. Jedná sa napríklad o služby, ktoré súvisia s účtovným 

vedením pohľadávok, inkaso a vymáhanie pohľadávok, fakturáciu, spracovanie 

daňových alebo štatistických dokladov. [9] 
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1.2.3 Druhy faktoringu 

Faktoring možno rozdeliť podľa rôznych hľadísk:  

 Podľa spätného postihu 

- Regresný faktoring – pohľadávku síce pripomína faktor, avšak v prípade jej 

nedobytnosti ju k vymáhaniu odovzdáva pôvodnému veriteľovi, ktorý je 

povinný faktorovi vrátiť zálohovo poskytnuté finančné plnenie. Toto sa stáva 

v prípade, keď uplynie ochranná lehota, ktorá trvá približne 30 – 60 dní 

po splatnosti pohľadávky. 

- Bezregresný faktoring – tj. bez spätného postihu dodávateľa, kedy faktor 

pripomína a vymáha dlžnú čiastku sám, a tiež nesie riziko platobnej 

neschopnosti a platobnej nevôle kupujúceho uhradiť svoje platobné záväzky. 

[10] 

 Podľa konečného zamerania  

- Exportný faktoring – založený na postúpení pohľadávok tuzemských 

dodávateľov a výrobcov za odberateľmi, ktorí sídlia v zahraničí. Vo väčšine 

operácií sa používa systém dvoch faktorov, a to tzv. ,,export faktora“, ktorý 

nadobudnuté pohľadávky postupuje ďalej tzv. ,,import faktorovi“ 

do zahraničia. Import faktor inkasuje pohľadávky, kým export faktor 

zabezpečuje financovanie predávajúceho, viz obrázok 1.1. 

 

      Obrázok 1.1: Vývozný faktoring. Zdroj: [10] 

 

- Tuzemský faktoring – zahŕňa operácie, pri ktorých majú sídlo v jednom štáte 

osoba predávajúceho, kupujúceho aj faktor. Do zákazkového vzťahu medzi 

kupujúcim a predávajúcim vstupuje len jedna tretia osoba, ktorá zabezpečuje 



8 

odkúpenie, financovanie, správu a inkaso krátkodobých pohľadávok, 

viz obrázok 1.2. [10] 

 

Obrázok 1.2: Tuzemský (dovozný) faktoring. Zdroj: [10] 

 

1.2.4 Cena faktoringu  

Cena faktoringu sa skladá z nasledujúcich položiek: 

Faktoringová provízia – zahŕňa dve zložky. Prvá tzv. riziková zložka, ktorá vychádza 

z prevzatia úverového rizika faktoringovou spoločnosťou. Závisí hlavne na bonite odberateľa, 

na jeho skoršej platobnej morálke, na počte reklamácií, na objeme pochybných pohľadávok 

vzhľadom k celkovému obratu. Druhá zložka pokrýva náklady spojene so spracovaním 

faktoringu. Záleží na prácnosti  a rozsahu administratívnych a iných činností, ktoré sú spojené 

s faktoringom. Je ovplyvnená celkovým ročným obratom, počtom a priemernou výškou 

pohľadávok, dobou splatnosti pohľadávok, počtom odberateľov atd. Výška faktoringovej 

provízie sa pohybuje asi medzi 0,2 – 3% z výšky odkupovanej pohľadávky. 

 

Úrok existuje v tých prípadoch, keď je faktoring spojený s predfinancovaním. Výška úrokovej 

sadzby odpovedá zhruba sadzbám z bankových krátkodobých úverov a záleží najmä 

na referenčných nákladoch faktoringovej spoločnosti. [8] 

 

1.2.5 Výhody a nevýhody faktoringu  

Uzatvorenie faktoringovej zmluvy má množstvo výhod, ale aj svoje nevýhody. Nasledujúci 

prehľad uvádza dôvody, pre ktoré sa predávajúci rozhodne vstúpiť do faktoringových 

záväzkov, či niektoré faktory pôsobiace protichodne: 
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 Faktoring na základe postúpenej pohľadávky umožňuje financovanie 80 – 90%  jej 

hodnoty čiže okamžité zvýšenie cash flow. 

 Financovanie rozhodujúcej časti kúpnej ceny po dodaní priamo minimalizuje kurzové 

riziká. 

 Faktoring vedenie účtovnej administratívy predávajúceho uľahčuje, keďže správa 

rozhodujúcej časti pohľadávok sa presúva na faktora. 

 Pohľadávku faktor preberá aj s tým rizikom, že nebude uhradená kúpna cena ako 

pri regresnom, tak aj pri bez regresnom faktoringu. Faktor pohľadávku vymáha a riadi 

a až potom ju zašle späť predávajúcemu (regresný typ faktoringu) alebo si ju vymáha 

sám (bezregresný typ faktoringu). 

 Predávajúci má možnosť pomerne odstrániť teritoriálne a komerčné riziká a to nielen 

analýzou teritória a klientely, ktorú pravidelne vykonáva faktor, ale aj vďaka 

skúseností získanými pri vymáhaní pohľadávok. 

Faktoring spôsobuje zvýšenie konkurenčnej schopnosti tak, že predávajúcemu 

umožňuje ponúknuť lepšie podmienky než sú štandardné podmienky. 

 Nutnosť používať zložitejších a nákladnejších platobne – zaisťovacích nástrojov 

znižujúcich podnikateľské riziká odpadá (zmenky, poistenie, apod.). [10] 

 

1.3 Forfaiting 

Forfaiting je produkt umožňujúci financovanie klientov, vrátane krytia rizík spojených 

s poskytnutými dodávateľskými úvermi. Forfaiting je vhodný predovšetkým pre firmy, ktoré 

vyvážajú rozsiahle celky na strednodobý alebo dlhodobý úver a potrebujú finančné krytie 

pohľadávok, vrátane ich zaistenia. Forfaiting nachádza uplatnenie najmä v strojárenstve, ale aj 

v rade iných odvetví. Najčastejšie sa vyskytuje forfaiting pri dodávkach zariadení, strojov 

a investičných celkov. 

 

Forfaiting predstavuje odkúpenie strednodobých a dlhodobých pohľadávok forfaitingovou 

organizáciou, ktoré väčšinou vznikajú pri vývoze, prípadne dovoze na dodávateľský úver, 

pričom forfaitér (subjekt odkupujúci pohľadávku) nemá možnosť uplatniť spätný postih 

vývozcu, ak pohľadávka nie je riadne zaplatená dovozcom. To znamená, že vývozca svoju 

pohľadávku dostáva zaplatenú od forfaitéra a úverové riziko a aj ďalšie riziká spojené s danou 

pohľadávkou prechádzajú na forfaitéra.  
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Jedná sa o odkúp jednotlivých pohľadávok a nie o odkúp všetkých pohľadávok zastrešený 

rámcovou zmluvou. Odkúp pohľadávok prebieha na diskontnej báze, čo znamená, že forfaitér 

pohľadávku prepláca hneď pri jej odkúpení a zráža si určitý diskont. [3, 8, 9] 

 

1.3.1 Predmet forfaitingu 

Predmetom forfaitingu sú pohľadávky, ktoré splňujú určité požiadavky, za hlavné možno 

považovať: 

 Odkupované pohľadávky musia byť výlučné pohľadávky zaistené. Jedná sa 

predovšetkým o zmenky avalované bankou, v menšom rozsahu o bankové záruky 

alebo o akreditívy s odloženou splatnosťou. V každom prípade ide o nástroj abstraktný 

a voľne prevoditeľný. To znamená, že nekupuje forfaitér podnikové riziko, ale 

bankové riziko. 

 Forfaitér odkupuje pohľadávky so splatnosťou, ktorá nie je kratšia ako 90 dní, 

realizuje aj odkúpenia s niekoľkoročnou splatnosťou (5 až 7 rokov). V každom 

prípade musí ísť o pohľadávky s budúcou splatnosťou, nie o pohľadávky po lehote 

splatnosti. 

 Z menového hľadiska predmetom forfaitingu sú pohľadávky, vo voľne zameniteľných 

menách.  

 

1.3.2 Priebeh forfaitingovej operácie 

Forfaingovú operáciu môžeme rozčleniť na dve fázy: 

1. Kontraktačná fáza 

V tejto fázy prebieha jednanie medzi forfaitérom a vývozcom o podmienkach a možnostiach 

forfaitingu pohľadávok. Aby mohol forfaitér určiť podmienky forfaitingu, vyžaduje, aby mu 

vývozca dal hlavne nasledujúce údaje: 

 Obchodné meno a krajinu dovozca. 

 Menu a výšku pohľadávky. 

 Názov banky poskytujúcej záruky a druh použitého platobného nástroja. 

 Charakter tovaru, ktorý je predmetom kontraktu. 

 Splátkový plán, podľa ktorého bude splácanie pohľadávky prebiehať. 

 Termín dodania tovaru. 
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Na základe týchto údajov určí forfaitér presnú ponuku podmienok, podľa ktorých je možné 

realizovať forfaiting pohľadávok. Samotnú zmluvu je možné uzatvoriť medzi vývozcom 

a forfaitérom spolu s dodávateľským kontraktom alebo kedykoľvek potom, nie však neskôr 

než je minimálna doba splatnosti pohľadávky pre forfaitéra prijateľná .Vhodnejšie je ešte 

pred uzavretím platobných podmienok kontraktu kontaktovať forfaitéra. Vývozcovi môže 

fofaitér odovzdať zoznam akceptovateľných bánk ako ručiaca banka a tiež forfaitingovú 

sadzbu, z ktorej môže vývozca vychádzať pri určení celkovej ceny vývoznej dodávky.  

 

2. Realizačná fáza 

Počas realizačnej fáze dochádza k predaju pohľadávky vývozcom a končí inkasom 

pohľadávky pre forfaitéra. 

 

1.3.3 Ďalšie druhy forfaitingu 

Dovozný forfaiting je určený k financovaniu dovozca a vyskytuje sa v dvoch variantách: 

 Tuzemský dovozca dováža na dodávateľský úver tovar a forfaitér pohľadávku 

odkupuje od zahraničného vývozcu. V skutočnosti vývozca vyváža proti hotovému 

plateniu, pričom dovozca získava na dodávateľský úver tovar. 

 Tuzemský dovozca znovu získava od vývozcu tovar na dodávateľský úver, zároveň 

však vystavuje vlastnú zmenku s avalom prijateľnej banky. Túto zmenku predá 

forfaitérovi a tak získava dovozca prostriedky na zaplatenie zahraničnému 

dodávateľovi (forfaitér uhradí záväzok priamo zahraničnému dodávateľovi).  

 

Finančný forfaiting je vlastne devízový zmenkový úver. Tuzemský podnik, ktorý má záujem 

devízový úver získať, vystaví vlastnú zmenku a získa ju avalom prijateľnej tuzemskej banky. 

Potom predá forfaitérovi avalovanú zmenku, ktorý ju okamžite prepláca na diskontnej báze. 

[3, 9] 

 

1.3.4 Cena forfaitingu 

S forfaitingom pohľadávok sú spojené náklady pre vývozcu, ktoré sú dané cenou 

forfaitingovej služby účtovanou forfaitérom, viz obrázok 1.3. Nasledujúce položky sa 

odrážajú v cene: 

 Diskont je najdôležitejšia časť nákladov na forfaiting. Je to suma, ktorú si 

pri odkúpení pohľadávky forfaitér zráža z celkovej výšky pohľadávky. Výška 
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diskontnej sadzby, ktorá je pre výpočet diskontu základom, je pre určitý forfaitingový 

prípad závislá na mnohých faktorov, akými sú napríklad doba splatnosti pohľadávky, 

mena, riziko krajiny dovozca, bonita ručiacej banky. Výška diskontu sa môže 

vypočítať rôznymi metódami: 

- metóda priameho diskontu, 

- diskont meraný výnosom,  

- na základe priemernej dĺžky dlhu.  

 Záväzková provízia je provízia, ktorú si forfaitér účtuje za držbu pohotových 

finančných prostriedkov v čase od uzatvorenia forfaitingovej zmluvy do skutočného 

odovzdania platobných nástrojov.  

 Spracovateľská provízia pokrýva náklady forfaitéra na spracovanie forfaitingového 

prípadu a jej výška záleží na jeho zložitosti. 

 Opčná provízia je forfaitérom účtovaná v prípade, keď vývozca získa opciu (právo 

nie však povinnosť) na uzatvorenie fofraitingovej zmluvy počas určitej doby 

za vopred stanovených podmienok. Forfaitérovi kryje náklady, ktoré vznikli 

v dôsledku viazania finančných prostriedkov a rizík vychádzajúcich zo zmien 

úrokových sadzieb, menových kurzov a podobne. Opčná provízia sa stanovuje 

v percentách z výšky forfaitingovej pohľadávky a je platená jednorázovo vopred.       

[3, 8, 9] 

 

         Obrázok 1.3: Štruktúra ceny forfaitingu. Zdroj: [8] 
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1.3.5 Výhody a nevýhody forfaitingu 

 

Výhody forfaiting 

Forfaitér preberá na seba všetky riziká, ktoré vyplývajú z danej operácie. Ide predovšetkým 

o riziko z možného nezaplatenia pohľadávky (zmenky) dlžníkom, riziko nepriaznivého 

kurzového vývoja a odkúpenia cudzomenových pohľadávok, ale aj napríklad riziko obchodné 

alebo politické. Dodávateľ môže ponúknut odložené platenie odberateľovi. Výhodou 

forfaitingu pre jeho žiadateľa je možnosť plánovania presných finančných tokov. [4, 7] 

 

Nevýhody forfaitingu 

Nevýhodou forfaitingu je pomerne vysoká cena oproti bežnému úveru, keďže veriteľom je 

vždy forfaitér. Riziko nezplatenia pohľadávky sa rovná cene forfaitingu. Ďalšou nevýhodou 

fofaitingu niekedy býva problematické získanie kvalitného nástroja, ktorý slúži k zaisteniu 

pohľadávky. Niekedy je nevýhodou forfaitingu aj nutné poistenie. [7] 

 

V tabuľke 1.1 sú uvedené základné rozdiely medzi faktoringom a forfaitingom.  

 

Pohľadávky so splatnosťou za subjektom zaistené postupované 

Faktoring krátkou domácim nijak v skupinách 

Forfaiting dlhou zahraničným napr. zmenkou samostatne 

      Tabuľka 1.1: Rozdiely medzi faktoringom a forfaitingom. Zdroj: [17] 

 

1.4 Rizikový kapitál (venture capital) 

Rizikový kapitál predstavuje vo viacerých krajinách zaujímavý zdroj financovania 

pre projekty, ktoré pri realizácií v sebe skrývajú vyššie riziko, ale tiež predpokladajú vysoký 

výnos. Jedná sa o dlhodobý a strednodobý externý zdroj financovania podnikateľskej činnosti. 

Princíp je v tom, že do podniku vstupuje fond rizikového kapitálu (investor), ktorý vie 

demonštrovať svoj rastový potenciál, a na burze nie je kótovaný formou navýšenia 

základného kapitálu. Realizuje sa formou priamych investícií do vlastného imania podniku, 

alebo formou rôznych typov doplnkových úverov prípadne ich kombináciou. [5] 
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1.4.1. Investori rizikového kapitálu 

Na vyspelých trhoch je celá rada subjektov a organizácií, ktoré sa zaoberajú investovaním 

rizikového kapitálu. Tieto subjekty možno deliť podľa štruktúry ich managementu, podľa 

formy poskytovania kapitálu alebo podľa vlastníkov. [2] 

Najbežnejšie delenie je nasledovné: 

 Obchodní anjeli (busines angels). Business angel je individuálny investor, ktorý 

financuje svojim vlastným kapitálom rozvoj novo založených firiem s rastovým 

potenciálom alebo perspektívne spoločnosti. Do firmy prináša investor určité      

know-how v podobe odborných znalostí, znalostí odboru alebo kontakty 

na strategických partnerov. Bussiness angel nehľadá len najvyšší výnos s určitou 

výškou rizika, ale hľadá najmä oblasť, v ktorej môže aktívne použiť svoje skúsenosti 

a obchodné kontakty pre rozvoj svojej investície. [11] 

 Nezávislí investori (independent investors). Za nezávislých investorov rizikového 

kapitálu považujeme investičné subjekty, ktoré vytvorili svoj kapitál z viacerých 

zdrojov (zvyčajne od investičných inštitúcií, najmä bánk, poisťovní a penzijných 

fondov, ale aj od súkromných osôb či firemných investorov).  

 Závislí investori (dependent investors). Za závislých investorov rizikového kapitálu 

považujeme investičné subjekty, ktoré sú samostatnými pobočkami alebo priamo 

divíziami väčších organizácií, zvyčajne bánk, penzijných fondov či iných finančných 

inštitúcií. 

 Čiastočne závislí investori (semidependent investors). Za čiastočne závislých 

investorov považujeme závislých investorov, ktorí navyše riadia fondy založené 

nezávisle ich materskej organizácií.  

 Vládou podporované organizácie (government supported organizations). Investori 

rizikového kapitálu, ktorí nadobudnú kapitál z vládnych zdrojov buď priamo alebo 

nepriamo, prípadne sú vládou podporovaní iným spôsobom. [2] 

 

Spojenie investora rizikového kapitálu a podniku so zaujímavým podnikateľským zámerom 

môže priniesť tieto výhody: 

 Poskytnutie chýbajúceho kapitálu, čo umožňuje rozvoj podniku. 

  Počas investičného obdobia podnik neplatí žiadne splátky a ani úrokové           

náklady – z tohto dôvodu neexistuje na hotovostný tok negatívny vplyv. 
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 Investor rizikového kapitálu sa usiluje byť obchodným partnerom, ktorý sa podieľa 

na odmenách a riziku, dáva praktické rady a odborné poznatky v oblasti finančného 

managementu, pri získavaní zákaziek, pri zhodnocovaní investícií, pri odovzdávaní 

kontaktov na potenciálnych spoločníkov a pod. a napomáha podnikovému 

obchodnému úspechu. Investor poskytuje zdroje predovšetkým výmenou za časť 

vlastníckeho podielu v podniku, čo zaťaženie podniku vysokými úrokovými splátkami 

nespôsobuje. Naopak výrazne posilnené sú peňažné toky a kapitálová štruktúra. [5] 

 

1.4.2 Typy rizikového kapitálu 

Predštartovné financovanie (seed capital). Ide o financovanie vývoja výrobku, pre ktorý 

vznikne podnik ešte len v budúcnosti a ktorý ho bude ponúkať.  

 

Štartovné financovanie (start-up capital). Toto financovanie je poskytnuté podniku, ktorý má 

pripravený výrobok, jasne vymedzený trh, na ktorý chce preniknúť, vedenie a organizačné 

zabezpečenie predaja.  

 

Financovanie počiatočného rozvoja (early stage expansion capital). V tomto prípade ide 

o financovanie pre podnik fungujúci väčšinou menej ako 3 roky, ktorý doposiaľ nedosiahol 

zisk, a aby mohol ďalej podnikať potrebuje ďalší kapitál. [5] 

 

Rozvojové financovanie (expansion capital). Tu ide o investície do už zabehnutého podniku, 

ktorý má potenciál pre ďalšiu dôležitú expanziu – napr. vybudovanie novej produkčnej linky 

alebo vybudovanie tržnej siete v nových teritóriách.  V Európe je to najčastejšie zameranie 

venture kapitálu. [2] 

 

Financovanie akvizícií (acquisition capital). Predstavuje aktivitu podnikov, ktorá spočíva 

vo vzájomnom skupovaní a preberaní vlastníckych podielov pasívnych akcionárov aktívnymi 

alebo stúpajúcimi majetkovým ambíciami managementu. K tomuto typu investícií môžeme 

zaradiť management buy-out a managemnt buy-in. Managemnt buy-out je kapitál, ktorý 

zabezpečuje managementu súčasnému aj investorom nadobudnúť už existujúci výrobný 

sortiment alebo obchod. Managemet buy-in je kapitál, ktorý zabezpečí vstúpiť do spoločnosti 

manažérovi alebo skupine manažérov stojacich mimo spoločnosť.  
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Prefinancovanie dlhov (debt replacement). Venture kapitálový investor prepláca časť dlhov 

firmy a získava v nej majetkový podiel, ak nastane situácia, že sa nádejné projekty podnikov 

dostanú do krátkodobej straty a zavinia tak kolaps cash flow. [5] 

 

Záchranný kapitál (rescue capital). Ide o poskytnutie finančných prostriedkov nevyhnutných 

k záchrane firmy, ktorej by inak hrozil krach. [2] 

 

Ak sa firma snaží o získanie rizikového kapitálu, mala by spĺňať tieto predpoklady: 

 Odborný a kvalitný manažérsky tým, znalý v danej oblasti podnikania. 

 Osvedčený výrobok alebo služba. 

 Istota, že firma môže dosiahnuť pevné postavenie na trhu. 

 Kvalitne spracovaný podnikateľský plán. 

 Určenie formy poskytnutia výnosov investorovi. [11] 
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2 Vznik a vývoj alternatívnych foriem financovania 

2.1 Vznik a vývoj leasingu 

Leasing vznikol v 50. rokoch v USA, odkiaľ sa neskôr rozšíril do Európy. V bývalom 

Československu boli uskutočnené prvé leasingové operácie v polovici 70. rokov vo forme 

dovozného leasingu. Zahraničný leasing bol vykonávaný v rámci plne centralizovanej 

a rigidnej devízovej politiky prostredníctvom ČSOB. Dovozný leasing bol využívaný zväčša 

pri financovaní dovozu strojov a technológií. Tuzemský finančný leasing nenašiel v centrálne 

plánovanom hospodárstve plné rozvinutie. V direktívne riadenej ekonomike sa čiastočne 

využíval operatívny leasing.  

 

Plný rozvoj leasingového financovania bol na počiatku 90. rokov zaznamenaný. Hlavnou 

výhodou rozvoja leasingového trhu bola jeho plná liberalizácia od začiatku. Leasing nebol 

upravený špeciálnym zákonom, ale opiera sa o niektoré ustanovenia Zákona o dani z príjmu, 

Obchodného a Občianskeho zákonníka, o účtovné normy a o radu vykonávajúcich vyhlášok 

vydávaným najmä Ministerstvom financií.  

 

Leasing sa rýchlo rozvíja vďaka svojej schopnosti prispôsobovať sa požiadavkám klientov 

a neustále sa rozširujúcou ponukou. Pritom sa nejedná o širokú škálu prenajímaných 

hnuteľných a nehnuteľných vecí, ale o rôzne formy leasingu. Jednotlivé leasingové obchody 

sú sprevádzané ponukou viacerých služieb, medzi ktoré patrí napríklad doprava, poistenie, 

montáž, ale aj poradenský servis. 

 

Po roku 1990 došlo k výraznému nárastu leasingových obchodov, ktoré sa sústreďovali najmä 

na finančný leasing. V roku 1998 sa podieľal finančný leasing na prírastku nových investícií 

do zariadení, strojov a dopravných prostriedkov viac ako 25% a v roku 2002 to už bolo viac 

ako 30%. Leasingové spoločnosti v Českej republike poskytli v roku 2007 do leasingového 

užívania zariadenia, stroje a dopravné prostriedky v hodnote 123 mld. Kč a budovy za viac 

ako 12 mld. Kč. Neskôr došlo k hlbokému poklesu leasingu (v roku 2009 hnuteľnosti 

na 44 mld. Kč a nehnuteľnosti na 3 mld. Kč) v dôsledku ekonomickej kríze a presunu 

od leasingu k úveru pri nákupe najmä automobilov. Vývoj leasingových obchodov členov 

Českej leasingovej a finančnej asociácie je uvedené v grafe 2.1. [13, 19] 
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Graf 2.1: Vývoj leasingových obchodov členov Českej leasingovej a finančnej asociácie. 

Zdroj: [16] 

 

2.2 Vznik a vývoj faktoringu 

Za kolísku faktoringu možno považovať Veľkú Britániu, kde sa majitelia tržníc s ovčou vlnou 

ujali podobnej formy podnikania už začiatkom 17. storočia. Keďže mali možnosť diktovať 

predajné a nákupné ceny vlny, zneužívali svojho postavenia k vydieraniu chovateľov oviec. 

Vzhľadom k nemalej vzdialenosti pestovateľov ovčej vlny od centier spracovateľského 

priemyslu a nechuti výrobcov aj konečných spotrebiteľov priblížiť ponuku dopytu, boli 

donútení obchodníci k debetnému financovaniu, ktoré pripomínalo svojim princípom 

faktoring.  

 

V takmer súčasnej forme sa prvýkrát faktoring objavil začiatkom 19. storočia v USA, kedy sa 

ujali londýnski obchodníci funkcie faktorov s cieľom financovať predaj európskeho tovaru 

na americký trh. Newyorská spoločnosť (Oelbermann, Dommerick and Co.) býva považovaná 

za zakladateľa ,,moderného“ faktoringu, ktorá po hospodárskej kríze v 30. rokoch upustila 

od klasickej komerčnej činnosti a začala sa špecializovať na faktoringové služby doplnené 

o účtovné služby, úverovú kontrolu, správu a inkaso pohľadávok a ďalšie súvisiace činnosti.  
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Prudký rozvoj faktoringu bol zaznamenaný v 60. rokoch, kedy sa v USA začali v širokej 

miere používať najrôznejšie druhy služieb, ktoré umožňovali nákup tovaru na dlh.  

 

Faktoring prenikol začiatkom 70. rokov aj do Európy a stabilizoval sa v súčasnej podobe. 

Približne v tejto dobe sa faktoringové spoločnosti začali formovať do reťazcov 

s medzinárodnou pôsobnosťou.       

                    

V Českej republike sa prvé faktoringové operácie týkali vývozného faktoringu. V roku 1978 

bol uzavretý prvý kontrakt vtedajšou spoločnosťou Transata. Vedľa vývozného faktoringu sa 

postupne začal rozvíjať aj faktoring tuzemský. Faktoring dosiahol plného rozvoja v Českej 

republike až od počiatku 90. rokov.  

 

Najväčší rozvoj faktoringu bol v rokoch 1994 – 1995, kedy zažíval konjunktúru najmä 

tuzemský faktoring, ktorý s stal vo väčšine spoločností predmetom jej činnosti. V tomto 

období sa zdala byť ekonomika stabilizovaná a rizika boli vnímané menej ostro. Faktoringové 

spoločnosti sa so zhoršením českej ekonomiky museli vyrovnať so zhoršenou platobnou 

morálkou, čo malo za následok sprísnenie kritérií hodnotiacich bonitu ich klientov. 

V posledných rokoch, kedy prebieha v Českej republike ekonomická recesia a banky 

v dôsledku zhoršenej platobnej morálky niektorých klientov obmedzili objem poskytovaných 

úverov, sa faktoring stal ďalším zdrojom k prefinancovaniu prevádzkovej činnosti 

spoločností. Vývoj faktoringových obchodov členov AFS ČR je uvedené v grafe 2.2. [10, 19] 
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Graf 2.2: Vývoj faktoringových obchodov členov AFS ČR. Zdroj: [16] 

 

2.3 Vznik a vývoj forfaitingu 

Počiatky užívania forfaitingu siahajú do stredoveku. Táto technika sa rozšírila hlavne  

v 60.rokoch minulého storočia, kedy potrebovali centrálne plánované ekonomiky 

socialistických štátov prefinancovať dovozy veľkých investičných celkov zo západnej Európy 

a exportéri sa báli ich rizika preto do tohto procesu zapojili najskôr svoje banky. V bankách 

majú tieto transakcie na starosti oddelenia Trade Finance. Prevažne v 80. rokoch sa postupne 

niektoré tieto oddelenia osamostatnili a založili nezávislé spoločnosti, ktoré aj tak boli 

vo vlastníctve veľkých bánk, pretože potrebovali ich finančnú silu a ich aktivity sa 

doplňovali. [17] 
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3 Súčasná situácia a budúci vývoj alternatívnych foriem 

 financovania na trhu 

Ochota bánk požičiavať malé čiastky peňazí umožnila rozvoj alternatívnych produktov. 

Novodobé alternatívne produkty sa významne podieľajú na podpore ekonomického rastu 

financovaním investícií a nemalej časti prevádzkových nákladov podnikateľských subjektov 

aj potrieb domácností. Je tomu tak aj v prípade českého finančného trhu. 

3.1 Leasing 

3.1.1 Leasing v súčasnosti 

Na leasingovom trhu sú vedľa veľkých leasingových spoločností, ktoré pokrývajú celé 

územie Českej republiky aj malé leasingové spoločnosti,  ktoré sa zameriavajú na špecifickú 

komoditu alebo región.  

  

Leasing hnuteľných vecí 

Aj napriek postupnému poklesu tempa ekonomického rastu v minulom roku, znižovanie 

medziročného rastu priemyselnej výroby a takmer nulového rastu investícií, boli v minulom 

roku leasingom hnuteľných vecí odovzdané do užívania stroje, zariadenia a dopravné 

prostriedky v súhrne obstarávacích cien cez 45,6 mld. korún, čo je medziročný rast o 1, 8% 

u najväčších pätnástich spoločností ČLFA, viz tabuľka 3.1. Odhad objemu financovania 

celého trhu je viac ako 47,8 mld. korún. [16] 

 

Členské spoločnosti 
vstupný dlh PC 

v mil. Kč v mil. Kč 

01. UniCredit Leasing CZ, a.s. */ 4 873,42 5 792,43 

02. ČSOB Leasing, a.s. 4 353,94 4 700,93 

03. SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o. 3 777,47 4 148,07 

04. VB Leasing CZ, spol. s r.o. 3 410,11 3 698,87 

05. Deutsche Leasing ČR, spol. s r.o. 3 266,52 3 445,69 

06. Mercedes Benz Financial Services Česká republika s.r.o. 2 569,56 2 687,45 

07. ŠkoFIN s.r.o. 2 205,00 2 283,00 

08. Raiffeisen-Leasing, s.r.o. 2 102,84 2 623,11 

09. ALD Automotive s.r.o. 1 906,83 2 067,89 

10. LeasePlan Česká republika, s.r.o. 1 899,10 1 899,10 

11. VFS Financial Services Czech Republic s.r.o. 1 470,58 1 470,58 

12. SCANIA FINANCE Czech Republic, s.r.o. 1 470,00 1 519,00 
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13. ARVAL CZ s.r.o. 1 211,34 1 211,34 

14. IKB Leasing ČR s.r.o. 1 061,93 1 128,13 

15. BUSINESS LEASE s.r.o. 963,6 963,6 

Tabuľka 3.1: Poradie členských spoločností ČLFA podľa objemu vstupného dlhu v leasingu 

hnuteľných vecí v r. 2011. Zdroj: [16] 

 

Zameranie leasingu hnuteľných vecí podľa komodít 

Leasing cestných vozidiel opäť dominuje v leasingu hnuteľných vecí.. Podiel leasingu strojov 

a zariadení, vrátane leasingu fotovoltaických zariadení klesol v minulom roku na 32,8 % 

oproti 40,3 % v roku 2010.  Tento pokles je spôsobený znížením dopytu po fotovoltaických 

zariadeniach (pokles o 53 % oproti roku 2010), viz graf 3.1. [16] 

 

 

Graf 3.1: Zameranie leasingu hnuteľných vecí členov ČLFA v r. 2011 podľa komodít. 

Zdroj: [16] 
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Smerovanie leasingu hnuteľných vecí 

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch smerovala takmer polovica leasingu hnuteľných vecí 

do súkromného sektoru služieb a cez dve pätiny do priemyslu a stavebníctva, viz graf 3.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3.2: Leasing hnuteľných vecí členov ČLFA v r. 2011 podľa sektorov ekonomiky. 

Zdroj: [16] 

                 

Leasing nehnuteľností 

Leasing nehnuteľností zaznamenal po prvýkrát od roku 2007 medziročný rast. V minulom 

roku sa uzavrelo 21 nových zmlúv s odovzdaním nehnuteľností do užívania v súhrne 

obstarávacích cien za 2,7 mld. korún. Ide o navýšenie o 28,6% v medziročnom porovnaní. 

V tabuľke 3.2 sú uvedené členské spoločnosti ČLFA podľa vstupného dlhu v leasingu 

nehnuteľností.  [16] 

 

Členské spoločnosti 
vstupný dlh 

v mil. Kč 

PC  

v mil. Kč 

01. Erste Group Immorent ČR s.r.o. 719,88 1 054,56 

02. Raiffeisen-Leasing, s.r.o.*/ 589,9 919,8 

03. IMPULS-Leasing -AUSTRIA s.r.o. **/ 250,6 250,6 

04. Oberbank Leasing spol. s r.o. 218,81 218,81 

05. VB Real Estate Services Czechia, s.r.o. 130 157,3 

06. UniCredit Leasing CZ, a.s.  70 95 

Tabuľka 3.2: Poradie členských spoločností ČLFA podľa vstupného dlhu v leasingu 

nehnuteľností v r. 2011. Zdroj: [16] 
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Zameranie leasingu podľa povahy prenajatej nehnuteľnosti je uvedené v grafe 3.3. 

 

 

Graf 3.3: Zameranie leasingu nehnuteľností členov ČLFA v r. 2011 podľa povahy prenajatej 

nehnuteľnosti. Zdroj: [16] 
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,,na mieru“. Iné požiadavky bude mať začínajúci podnikateľ, iné otázky bude riešiť stredne 
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ukončenia, možnosti odkúpenia predmetu leasingu po skončení nájmu, voliteľných 

doplnkových služieb napríklad poistenie, servis, údržba, opravy. [18] 

3.2 Faktoring 
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tento trend bude naďalej pokračovať. Na členov AFS ČR boli postúpené pohľadávky celkom 

za 128,2 mld. korún z toho na faktorigové spoločnosti, ktoré sú členmi ČLFA, pripadá 

106,2 mld. korún, viz tabuľka 3.3. Objem prostriedkov poskytnutých členmi AFS ČR  

klientom dosiahol v roku 2011 výšku 17,9 mld. korún, z toho na členov ČLFA pripadá 15,4 

mld. korún.  

 

Členské  spoločnosti v mil. Kč 

Factoring ČS, a.s. 40 256 

ČSOB Factoring, a.s. 28 697 

Transfinance, a.s. 18 314 

Factoring KB, a.s. 16 096 

NLB Factoring, a.s. 2 919 

Tabuľka 3.3: Poradie faktoringových spoločností  ČLFA v r. 2011 podľa celkového objemu 

postúpených pohľadávok v súhrne všetkých faktoringových produktov. Zdroj: [16] 

 

 V súčasnej dobe české firmy využívajú najmä regresný faktoring s 73,7% podielom oproti 

bezregresnému faktoringu, viz graf 3.4. [16] 

 

Graf.3.4: Faktoringový produkt v r. 2011. Zdroj: [16] 
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Smerovanie fakoringu je uvedené v grafe 3.5. 

 

Graf 3.5: Smerovanie faktoringu v r. 2011. Zdroj: [16] 

 

3.2.2 Budúci vývoj faktoringu 

Do budúcnosti je možné predpokladať ďalší nárast aktívnych klientov, keďže sa faktoring 

silnejšie vrýva do povedomia podnikateľov ako alternatívna forma financovania.  

3.3 Forfaiting  

Objem forfaitingu v Českej republike je veľmi problematické hodnotiť, keďže týmto typom 

obchodov sa venujú banky, ktoré majú vytvorené útvary pre tieto obchody. Preto 

forfaitingové spoločnosti, ktoré sú na tieto banky kapitálovo viazané, zvyčajne forfaiting 

neposkytujú, a ak áno, tak v obmedzenom rozsahu. [19] 
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Záver 

Nie každý si môže v súčasnosti dovoliť „vytúžený“ tovar financovať prostredníctvom 

vlastného kapitálu. Z tohto dôvodu v značnej miere rastie objem využívania alternatívnych 

foriem financovania. Spoločnosti, ktoré poskytujú alternatívne formy financovania prinášajú 

na trh mnoho výhodných a zaujímavých ponúk. Stačí, ak si spotrebiteľ vyberie takú, ktorá mu 

najviac vyhovuje. 

 

Spoločnosti, ktoré poskytujú alternatívne formy financovania, ponúkajú klientom svoje 

služby, ale samozrejmosťou je, že im to prináša určitý zisk vo forme úrokov, ktoré klient musí 

zaplatiť. Keďže klient nemá inú možnosť ako si zaobstarať potrebný tovar, určite si vyberie 

jednu z ponúkaných možností.  

 

Využitie alternatívnych foriem financovania celkovo stále rastie a dá sa povedať, že sa 

očakáva rastúci trend, pretože konkurencia medzi bankovými a nebankovými subjektmi je 

veľmi napätá. Nebankové subjekty dnes poskytujú množstvo produktov, ktoré predtým bolo 

možné získať len v bankách. 

 

Leasing je jednou z foriem alternatívneho financovania, v dnešnej dobe asi najznámejšou 

a najviac využívanou alternatívnou formou financovania v moderných tržných ekonomikách. 

Myslím si, že leasing patrí medzi najbežnejšie spôsoby obstarania hmotného investičného 

majetku, najmä dopravných prostriedkov. Zistila som, že k efektívnemu využívaniu majetku 

nie je nutné ho zároveň aj vlastniť. 

 

Podľa môjho názoru sa faktoring stáva stále využívanejšou formou financovania 

podnikateľských aktivít. Je to dané radou výhod, ktoré z tejto služby plynú. Faktoring 

využívajú spoločnosti pre ktoré je výhodné využívať doplnkové služby v podobe správy 

pohľadávok, čo predstavuje oproti úveru od bánk pridanú hodnotu, ktorú spoločnosti ocenia. 

 

Novým produktom na českom trhu je forfaiting, jeho využitie je rozšírené predovšetkým 

v zahraničnom obchode. Forfaiting je služba veľmi podobná faktoringu, no líši sa niektorými 

základnými znakmi. 
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Rizikový kapitál predstavuje dlhodobú investíciu nielen peňazí, ale aj času a úsilia. Môže byť 

považovaný za alternatívu k dlhodobému a príležitostne k strednodobému financovaniu. 

Na rozdiel od bánk sa pri poskytovaní financií nerozhoduje podľa záruk a zaistenia splácania 

vložených prostriedkov, ale predovšetkým podľa atraktívnosti podnikateľského zámeru a 

predpokladanou schopnosťou jeho tvorcov úspešne zámer realizovať. Jedná sa predovšetkým 

o rozsiahle investície veľkých firiem, ktoré majú dlhodobo vybudovanú dobrú povesť. 

Zistila som, že nie je potrebné sa obávať noviniek, ktoré súčasný trh ponúka. Naopak, je 

veľmi dôležité vedieť sa v možnostiach prefinancovania svojej investície orientovať 

a dokázať si vybrať tú správnu alternatívnu formu financovania, aby bol prínos pre firmu čo 

najväčší a nedržať sa len klasických foriem financovania.  
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