
 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



Abstrakt 

Předmětem diplomové práce na téma „Řízení pohledávek a analýza nákladů na preventivní 

zajištění pohledávek“ je analýza nákladů na pojištění pohledávek, které v současné době 

vyuţívá společnost Arcelor Mittal Distribution Czech Republic, s.r.o. Zjištěné výsledky jsou 

porovnány s náklady na další moţnosti preventivního zajištění – tuzemským bezregresním 

factoringem, platební bankovní zárukou a pojištěním pohledávek u jiných makléřských 

pojišťovacích zprostředkovatelů. Z kaţdé výše jmenované oblasti jsou vybrány tři banky       

či pojišťovny, u kterých je tato analýza provedena a z kaţdé oblasti je vybrána jedna vítězná 

instituce. Následně jsou náklady na jednotlivé druhy vítězných zajištění porovnány mezi 

sebou a vybrány nejvýhodnější z nich. V závěru diplomové práce je na základě zjištěných 

informací navrţen vhodný způsob preventivního zajištění pohledávek. 

Abstract 

The diploma thesis "Receivables Management and Cost Analysis for Preventive Security for 

Claims" is to analyze the cost of insurance, which is currently used by Arcelor Mittal 

Distribution Czech Republic, Ltd. The obtained results are compared with the cost of 

additional options for preventive detention – non-recourse domestic factoring, payment bank 

guarantee and insurance claims by other brokerage insurance brokers. From each of the above 

mentioned areas are chosen three banks and insurance companies, for which the analysis is 

performed, and each region is chosen one of the winning institution. Consequently, the cost of 

each type of winning ensuring compared and selected the best of them. In conclusion, the 

thesis is based on the information obtained designed appropriate way of preventive security 

claims. 
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1 Úvod 

 

          Nárůst mnoţství nezaplacených pohledávek jiţ mnohokrát vedlo ke krachu především 

menších firem a podnikatelů. Kaţdá firma disponuje určitým mnoţstvím aktiv, které jsou 

potřebné k její podnikatelské činnosti. V případě, kdy finanční prostředky investuje např. do 

výroby výrobku určeného odběrateli, očekává jeho zaplacení, čímţ se jí peníze vloţené do 

investice vrátí zpět. Pokud dojde k narušení tohoto cyklu, ať uţ z důvodu špatné finanční 

situace odběratele nebo jeho nevůle, můţe to vést ke vzniku krizové situace a kolapsu firmy. 

Hovoříme zde o vzniku pohledávek po splatnosti. 

 

     Proti vzniku pohledávek po splatnosti se můţe kaţdá firma bránit různými zajišťovacími 

prostředky, které by alespoň částečně kompenzovaly vzniklou škodu.  

 

     Společnost Arcelor Mittal Distribution Czech Republic, s.r.o. pouţívá jako jedinou formu 

zajištění pohledávek – pojištění.  Jelikoţ je tato forma zajištění pro firmu finančně náročná, 

poţádala mě, abych se pokusila nalézt finančně výhodnější formu zajištění. Proto se ve své 

diplomové práci budu zabývat analýzou nákladů na mnou vybrané formy zajištění a pokusím 

se nalézt jiný vhodný nástroj zajištění pohledávek. 
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2 Řízení pohledávek 

2.1 Představení společnosti 

 

        Firma Arcelor Mittal Distribution Czech Republic, s.r.o. byla zaloţena v roce 1999 

jediným akcionářem – firmou Arcelor Mittal Distribution Solutions Czech Republic S.A. Obě 

společnosti spadají pod skupinu Arcelor Mittal ČR – největšího světového výrobce                 

a distributora oceli. Hlavní činnost Arceloru Mittal Distribution Czech Republic, s.r.o. 

spočívá v distribuční a servisní činnosti pro koncern Arcelor Mittal ČR - získávání stále 

většího podílu na trhu v nákupu a prodeji širokého sortimentu hutního materiálu včetně 

doplňkových sluţeb jako např. dělení materiálu, výrobu tvarových výpalků, doprava 

k zákazníkovi, přepravu nadměrných nákladů v rámci ČR a EU. Za tímto účelem mají zřízeny 

sklady ve Frýdku-Místku a Kladně. Současná situace na trhu a konkurenční boj způsobil,     

ţe firma od roku 2009 vykazuje záporný vlastní kapitál a ztrátu [1] - viz. Obr. 1. 

 

 

 Obr. 1 Vykázaná ztráta společnosti Arcelor Mittal Distribution Czech Republic, s.r.o v mil. 

Kč - zdroj - vlastní  

 

     Stagnace v průmyslovém odvětví a snaha o optimalizaci nákladů donutila firmu v roce 

2011 zrušit distribuční centrum v Příbrami a propustit většinu jejích zaměstnanců. Stav 

zaměstnanců se od roku 2009 sníţil o 44 osob. 

 

     V přiloţené tabulce - viz. Tab. 1 - můţeme vidět, ţe stav pohledávek po splatnosti od roku 

2009 do roku 2011 v porovnání s počtem pohledávek před splatností u společnosti Arcelor 

Mittal Distribution Czech Republic, s.r.o. vzrůstá. Zatímco stav pohledávek před splatností je 

v porovnání s předchozími léty přibliţně stejný. Procentuální nárůst pohledávek po splatnosti 

se zvýšil od roku 2009 do roku 2011 z 24% na 42%. Počet zákazníků poklesl z 586 na 363. 
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Tab. 1 Celkový přehled pohledávek po a před splatností v Kč - zdroj - Arcelor Mittal 

Distribution Czech Republic, s.r.o. 

 

 

  

2.2 Pohledávky obecně 

 

     V právu je pohledávka chápána jako právo, které vzniká jednomu účastníku vůči druhému 

a jeho obsahem je, vyţadovat přesně vymezené plnění [2]. 

 

     Má-li firma plnit své funkce, musí mít k dispozici tzv. ekonomické zdroje, které můţeme 

označit jako aktiva. Zde můţeme zahrnout i zkušenosti pracovníků firmy, know-how, 

postavení firmy v daném oboru apod. Aktiva představují ekonomické zdroje, které přináší její 

budoucí ekonomický prospěch. Výši aktiv ovlivňuje i výše nezaplacených pohledávek, 

které ovlivňují finanční hospodaření firmy. Míra vlivu pohledávek na finanční hospodaření 

firmy závisí na jejich kvantitativní výši a podílu v majetkové struktuře firmy. 

 

„ 1. Koruna obdržená dnes má větší hodnotu než koruna obdržená zítra.“ 

„2. Bezpečná koruna má větší hodnotu než riziková koruna.“ [3, s. 8]. 

 

Pohledávky rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011

po splatnosti 1-10 dní 9839802 24092340 10356243 11256476 20257657

po splatnosti 11-30 dní 23753956 17576492 9058814 18336543 15920358

po splatnosti 31-60 dní 8326511 13239512 7256346 3870867 10430210

po splatnosti 61-90 dní 1593203 3728169 5092887 2146182 3509045

po splatnosti 91-180 dní 2038810 6814947 5676248 11035445 4475419

po splatnosti 181-360 dní 1036907 6614991 10076807 5822800 5262691

po splatnosti nad 360 dní 10321729 7719074 20588361 22315788 30300355

Celkem po splatnosti 56910918 79785525 68105706 74784101 90155735

Před splatností 173348145 121537025 53836800 109564385 123497158

Pohledávky celkem 230259063 201322550 121942506 184348486 213652893

Počet zákazníků 586 539 524 467 363

Počet otevřených faktur 2053 1901 1645 1646 1553

Celkový přehled pohledávek po a před splatností 
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     Tyto dva faktory bychom měli mít na paměti při veškerém dění ve firmě. S penězi, které 

firma obdrţí dříve, můţe i dříve disponovat, a proto mají pro ni větší hodnotu, neţ peníze 

obdrţené později.  

 

     Nejjistějším způsobem pro podnik je prodej za hotové. To si bohuţel v současné době 

z hlediska konkurenceschopnosti můţe dovolit jen málokdo. Proto je běţný prodej na úvěr 

[4]. Prodejem na úvěr vzniká pohledávka. Nesplacené pohledávky ovlivňují negativně 

zejména likviditu firmy. Proto je důleţité minimalizovat jejich stav. Pro operativní 

financování je potřeba znát stav pohledávek a monitorovat vývoj pohledávek [5]. 

 

Výše pohledávek je ovlivněna [6]: 

 

- Objemem prodejů na úvěr, 

- průměrnou dobou inkasa. 

 

      Prodej na úvěr je ţádoucí zvyšovat a dobu inkasa zkracovat. Věnujeme vţdy pozornost 

vlivu obou faktorů. 

 

Hlavní problémy nezaplacení pohledávek jsou spojeny s: 

 

1. Platební neschopností – insolventnost. Je důsledkem špatného odhadu odběratele, 

2. platební nevůlí – nezaplacení ve sjednané lhůtě splatnosti [7], 

3. nízkou připraveností věřitele efektivně se domoci zaplacení svých faktur. 

 

     Proti nesplaceným pohledávkám se můţe firma bránit různými zajišťovacími prostředky a 

kvalitou informací v obchodním styku a sledováním podnikatelského prostředí. Jednou 

z nejdůleţitějších je informace o odběratelích. Tj. znát jejich platební schopnost, jejich vztah 

s konkurencí, vývojové trendy apod. Tyto informace můţeme zjistit nejen např. z dostupných 

médií a veřejných zdrojů – internetu, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, náhledem 

do centrálního registru úvěrů vedeného Českou národní bankou, bankovního a 

nebankovního registru, internetovou burzu pohledávek, ale i našim osobním kontaktem 

s odběratelem. 
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    Dalším zdrojem můţe být účetnictví odběratele. Účetní systémy - a zpravidla finanční a 

daňové podléhají přísným kontrolám. Z těchto podkladů můţeme zjistit mnoho informací o 

tzv. finančním zdraví odběratele, ziskovosti apod. Jedním z negativních faktorů je špatná 

dostupnost k těmto účetním datům a také to, ţe většina účetních systémů je zaměřena 

především na výrobek neţ na odběratele. 

 

     Zdrojem získávání informací se mohou stát i banky, které poskytují o svých klientech tzv. 

bankovní informace. Jedná se bohuţel o specifický druh informací, kdy banka vychází 

z vlastní evidence a vlastních informacích o klientovi. Vystavují se na základě přesných 

pravidel. 

 

     Většina pohledávek vzniká na základě smlouvy. Důleţitým předpokladem pro další 

vymáhání pohledávky je proto také správné uzavření kupní smlouvy – tj. správné označení 

smluvních stran, vzájemných podmínek apod. 
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3 Analýza možností preventivního zajištění pohledávek a nákladů 

na jednotlivé typy zajištění 

 

3.1 Možné způsoby preventivního zajištění pohledávek 

 

     Pohledávky se z důvodu časově dlouhého soudního řízení apod. stávají téměř 

nedobytnými. Proto je nutné, aby si firmy nalezly vlastní způsob obrany. 

 

Moţné způsoby preventivního zajištění pohledávek jsou: 

 

● Směnka 

 

     Jedná se o obchodovatelný cenný papír, který musí obsahovat zákonem přesně vymezené 

náleţitosti. Jedná se o bezpodmínečný závazek výstavce zaplatit určitou finanční částku na 

určitém místě, v určitou dobu. Zabezpečuje majiteli směnky právo vyţadovat toto plnění od 

toho, kdo ji avaloval. Musí mít písemnou formu. 

 

● Smluvní pokuta 

 

     Smluvní pokutou lze zajistit jakékoliv porušení závazku, které si smluvní strany sjednaly. 

Jedná se o pokutu – náhradu škody – při porušení povinnosti bez ohledu na to, zda škoda 

skutečně vznikla či nikoli. Výhoda sjednání smluvní pokuty spočívá v tom, ţe věřitel nemusí 

prokazovat její vznik ani výši škody. Dohoda o smluvní pokutě musí být uzavřena písemně. 

V dohodě musí být ustanovení o výši smluvní pokuty  a nebo způsobu, jakým bude určena. 

 

● Factoring 

 

     Spočívá v odkupu pohledávek před jejich splatností. Provádí je factoringová společnost, 

která odkupuje pohledávky nezajištěné ţádným zajišťovacím prostředkem. S factoringovou 

společností se uzavírá písemná smlouva o postoupení pohledávky, přičemţ factor odkoupí 

všechny pohledávky splňující podmínky factoringové smlouvy. Na vystavené faktuře pro 
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odběratele je dovětek, který ukládá povinnost odběrateli uhradit pohledávku factoringové 

společnosti. Factor na sebe přebírá veškerá rizika za pohledávku a zavazuje se, ţe určitou část 

pohledávek proplatí dodavateli bez ohledu na její zaplacení odběratelem. Tím dává 

společnostem k dispozici hotovost, která by jinak byla vázána v nedobytné pohledávce. Můţe 

ale financovat jen vybrané pohledávky – např. od větších firem a nemusí provádět správu 

pohledávek – factoring se zpětným postihem – kdy nepřebírá riziko za nezaplacení 

pohledávky. 

 

● Forfaiting 

 

     Odkup provádí forfaitingové společnosti. Odkupují pohledávky se splatností nad 90 dní a 

provádějí i odkupy s několikaletou splatností. Společnost vymáhá nezaplacené pohledávky po 

osobách, které se na některém instrumentu za kontrakt zaručily. 

 

● Pojištění pohledávek 

 

    V České republice lze pojistit tuzemskou pohledávku i pohledávku ze zahraničního 

obchodu. V případě tuzemských pohledávek je velmi vysoká míra spoluúčasti. V současné 

době jiţ v ČR existují společnosti, které se zabývají pojištěním plateb. Můţeme zde zařadit: 

KUPEG, COFACE, ČESCOB, Atradius [8] apod.  

 

3.2 Pojištění pohledávek 

 

3.2.1 Význam pojištění pohledávek 

 

     Jelikoţ firma Arcelor Mittal Distribution, s.r.o. jako jediný nástroj preventivního 

zajištění pohledávek pouţívá formu pojištění pohledávek, zastavíme se blíţe u této formy 

zajištění. 

 

     V České republice slouţí k  pojištění krátkodobých pohledávek tzv. komerční úvěrové 

pojištění, jehoţ předmětem jsou trţně zajistitelná rizika [7]. 
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     Smyslem pojištění pohledávek je zajistit vývozcům nutnou ochranu před riziky insolvence 

a platební neschopnosti či nevůle jednotlivých firem – odběratelů. U tuzemských úvěrových 

operací jde především o pojištění těch, které jsou orientovány na úvěrové financování výroby. 

Firmy se při obchodování mohou stát obětí cizí platební neschopnosti, která jim můţe 

způsobit váţné finanční problémy. Především v případě, kdy se odběratel dostane do 

problémů, které sám nezavinil. Pojištěním svých obchodů mohou firmy těmto problémům 

předcházet a tím získat jistotu, ţe obchod bude dokončen. Odškodnění místo odběratele zajistí 

pojišťovna. Zároveň díky pojištění mají dodavatelé moţnost si své odběratele prostřednictvím 

pojišťoven prověřit na základě informací, které pojišťovna poskytne. Jedná se tedy o systém 

prevence, který výrazně ovlivňuje stabilitu vlastní firmy. 

 

     Pojišťovna provádí: 

 

- Monitorování existujících odběratelů, 

- uzavření pojistné smlouvy, 

- odškodnění v případě neplacení, 

- vymáhání pohledávek. 

 

     Celé řadě rizik je moţné předejít vhodnou volbou země určení zboţí, výběrem obchodního 

partnera, rizika plynoucí z charakteru zboţí, jeho označení, balení, patenty, dopravou apod.  

 

     Podnikatelská rizika jsou spojena s obchodními operacemi, které firma podstupuje za 

účelem zajištění vyššího zisku, pozice na trhu apod. Na druhé straně můţe toto riziko ovlivnit 

její hospodářský výsledek. Rizika můţeme rozdělit na rizika: 

 

předvídatelná - která můţeme s určitou mírou pravděpodobnosti očekávat 

nepředvídatelná - která předvídat nelze 

 

nebo je také můţeme rozdělit na rizika ovlivnitelná a neovlivnitelná - (politická, přírodní 

katastrofy). 
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Příklady jednotlivých rizik: 

 

     Obchodní riziko – jsou spojena s vývozními a dovozními operacemi a následnými 

sluţbami. Jsou to rizika spojená s výrobou vývozního zboţí, balením, označováním, 

přípravou dokumentů aj.  

 

     Výrobní riziko – můţe se jednat o riziko nárůstu nákladů a v tomto důsledku přerušení 

výroby, odstoupení od smlouvy ze strany dovozce, technické zaostávání vyráběných výrobků, 

neprodejnost, nedostatečná kvalita aj. 

 

     Riziko chybného sjednání obchodní operace a možnosti její eliminace – nedostatečné 

informace o obchodním partnerovi, riziko platební neschopnosti, nevůle, nízké odborné a 

jazykové znalosti obchodních partnerů, clo aj.  

 

3.2.2 Představení pojišťoven 

 

     V současné době se na českém trhu vyskytují pouze níţe uvedené pojišťovny, které nabízí 

pojištění pohledávek. Cílem těchto pojišťoven je ochránit klienta před hrozbou nezaplacení 

pohledávky tuzemským či zahraničním odběratelem. Většinou se nevěnují jinému druhu 

pojištění, zaměřují se na potřeby klientů a analýzu jejich zákazníků. Jejich statistické údaje 

jsou zobrazeny v Obr. 2 a Obr. 3. 

 

     Dle pravidel Bernské unie, konsenzu OECD a Evropské unie není moţné realizovat 

pojištění pohledávek se státní podporou. Proto stát v případě komerčního úvěrového pojištění  

neposkytuje ţádné pojišťovně svou podporu – ani formou záruk, dotací apod. [7]. 

 

     V jednotlivých zemích působí vţdy jen jedna státní úvěrová pojišťovna. Ale v úseku 

komerčního úvěrového pojištění můţe v kaţdé zemi působit jakékoliv mnoţství těchto 

pojišťoven. Ty musí odpovídat zákonodárství dané země a splňovat poţadavky orgánu, který 

vykonává dohled nad pojišťovnictvím. 
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     KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. – vznikla v roce 2005. Zajišťuje pojištění proti 

krátkodobým komerčním rizikům nezaplacení v důsledku platební nevůle či neschopnosti 

domácího nebo zahraničního kupujícího. Pokud pohledávku nezaplatí odběratel, pojišťovna 

sama částku sníţenou o spoluúčast pojištěného uhradí, maximálně však do výše úvěrového 

limitu. Je spoluvlastněná společností EGAP (34%) a belgickou úvěrovou pojišťovnou 

Ducroire – Delcredese SA. N.V. (66%) [9]. 

 

     Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s. – byla zaloţena v roce 1997 akcionáři – 

Českou pojišťovnou, a.s. a belgickou pojišťovnou Euler-Cobac S.A. Jediným vlastníkem je od 

roku 2007 Euler Hermes Kreditversicherung AG– světová jednička v pojištění úvěrů.. 

Hlavním produktem je pojištění krátkodobého komerčního úvěru mezi dodavatelem a 

odběratelem při dodávce zboţí či sluţeb. Zajišťuje pojistnou ochranu proti platební nevůli či 

neschopnosti odběratele, politických rizik pro zahraničí. Součástí nabídky je i hodnocení 

bonity odběratele a vymáhání pohledávek. Pojišťovna disponuje informacemi o více neţ 40 

milionech zahraničních a domácích subjektů. Pojišťovna také nabízí specializovaný 

internetový program Eolis pro pojištění zahraničních a domácích úvěrů, pomocí kterého si 

můţe zákazník sám operativně řídit své pohledávky po splatnosti, sjednávat pojistné limity, 

získávat informace o dluţnících [10] apod. 

 

     Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. - v ČR působí od roku 1991, 

kdy byl vytvořen její předchůzce - společnost Intercredit Praha, s.r.o. Ze 75% je to dceřiná 

společnost rakouského holdingu Coface Central Europe Holding AG se sídlem ve Vídni. 

V ČR od roku 2007 poskytuje pojištění domácích i zahraničních pohledávek proti ztrátě 

z důvodu jejich nezaplacení v důsledku platební neschopnosti, neochoty či insolvence 

odběratele. Má nejrozvinutější databázi rizik. Kaţdý její klient můţe díky aplikaci Cofanet 

prostřednictvím internetu vyhodnocovat riziko svých odběratelů. V ČR působí také další 

organizační sloţka Coface Austria Kreditversicherung AG, organizační složka, Praha 2, 

Česká republika [11]. 

 

     Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka – v roce 2003 tento název nahradil 

původní obchodní značku GERLING NCM. Společnosti GERLING NCM byla zaloţena 

v roce 2001 a vznikla fúzí německé skupiny úvěrových pojišťoven Gerling-Konzern Speziale 
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Kreditversicherung (Gerling Credit) a nizozemské úvěrové pojišťovny Nederlandsche 

Credietverzekering Maatschappij (NCM). V České republice působí Atradius od roku 1998. 

Zajišťuje ochranu proti riziku nezaplacení následkem platební neschopnosti odběratele nebo 

jeho nevůle zaplatit. Pojišťuje i tuzemské i zahraniční podnikání [12].  

 

        Atradius  Coface  Euler-Hermes  KUP Egap  

2007 234 702 000 276 000 241 542 000 255 000 000 

2008 207 861 000 6 712 000 260 274 000 222 000 000 

2009 151 298 000 23 876 000 240 058 000 257 000 000 

2010 227 834 000 35 528 000 242 690 000 389 000 000 

2011 251 126 000 38 068 000 220 009 000 397 320 000 

Rating 

(Standard 

and 

Poor's) 

A- A- AA- AA 

       Obr. 2 Statistiky týkající se pojištění pohledávek - předepsané pojistné - zdroj - [13] 

 

   

 

Obr. 3 Statistiky týkající se pojištění pohledávek - zdroj - [13] 

 

     V rámci zahraniční politiky vlády, se můţe tato rozhodnout o podporu exportu v některých 

oblastech výroby, sluţeb aj. a do některých zemí.  
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     Jedná se o pojištění vývozních úvěrových a investičních rizik/pohledávek se státní 

podporou. Provozováním pojištění vývozních rizik se pověřuje exportní pojišťovna. Jediným 

akcionářem exportní pojišťovny je stát. Fondy pro pojišťování vývozních rizik jsou tvořeny 

dotacemi ze státního rozpočtu určenými k tomuto účelu a příděly z rozdělení zisku exportní 

pojišťovny. Při pojištění úvěrových rizik předkládá Ministerstvu financí ke schválení základní 

ekonomické parametry jednotlivých nově zaváděných typů pojištění vývozních úvěrových 

rizik. Jednou ročně podává Poslanecké sněmovně informaci o pojišťování těchto vývozních 

rizik. 

 

     Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s.  (EGAP) – byl zaloţen v roce 1992. 

Jedná se o akciovou společnost plně vlastněnou státem. Při své činnosti se řídí především 

zákonem o pojišťovnictví a zákonem č. 58/1995 Sb. o pojišťování a financování vývozu se 

státní podporou a zákonem č. 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu ve znění 

pozdějších předpisů. Akcionářská práva vykonává prostřednictvím Ministerstva financí ČR, 

Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR a Ministerstva 

zemědělství ČR. Podporuje český export do celého světa a zajišťuje pojištění proti 

teritoriálním a dlouhodobým komerčním rizikům. Patří mezi ně například administrativní, 

legislativní nebo politická opatření země dluţníka, která mu brání ve splácení. Pojišťuje 

zejména bankovní úvěry se splatností delší neţ 2 roky na financování vývozu velkých 

energetických, strojních, technologických zařízení, investic apod. Pojišťovací sluţby 

poskytuje všem vývozcům českého zboţí, investic či sluţeb bez rozdílu jejich velikosti, 

objemu vývozu apod. Pojišťovna je schopna poskytnout pojištění do výše tzv. pojistné 

kapacity, čímţ se rozumí horní limit pojistné angaţovanosti z uzavřených pojistných smluv a 

smluv o příslibu pojištění, jimiţ se do konce daného kalendářního roku můţe smluvně vázat. 

Pojištění jednoho rizika můţe poskytnout do výše 20% pojistné kapacity. Do výše 40% 

pojistné kapacity jen se souhlasem ministra financí a ministra průmyslu a nad tento limit je 

nutný souhlas vlády. Veškeré provozní náklady včetně výplat pojistných plnění hradí 

z výnosů z vlastní činnosti [14].        

 

     V lednu 2005 rozhodla valná hromada EGAP - čímţ navázala na striktnější pravidla EU, 

které poţadovalo oddělení pojištění se státní podporou od komerčních aktivit, o zaloţení 

dceřiné společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. (KÚP) a převedení 
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komerčního pojištění do její působnosti.  V roce 2007 prodal EGAP svůj 66% podíl v KÚP 

strategickému partnerovi Ducroire & SACE –  viz. výše KUPEG [15]. 

 

     V roce 1995 EGAP zakládá Českou exportní banku, a.s. (ČEB), která je ze zákona 

pověřena zvýhodněným financováním vývozu – poskytuje přímé a refinanční úvěry bankám 

vývozců resp. přímo vývozcům, včetně financování investic v zahraničí a projektové 

financování, sluţeb souvisejících s vývozem – zejména financování výroby pro vývoz, 

bankovních záruk apod. Hlavním důvodem jejího vzniku bylo poskytnout pomoc českým 

exportérům oproti zahraniční konkurenci, neboť chtějí-li čeští exportéři uspět, musí nabídnout 

financování svých dodávek za podmínek, za nichţ je nabízí konkurence – především 

z hlediska délky úvěru a úrovně úrokových sazeb. Provádí odkup v budoucnu splatných 

vývozních pohledávek s pojištěním bez postihu (pohledávky musí být pojištěny pojistným 

produktem EGAP, u kterých je pojištěným odkupující banka, příp. jiným obdobným 

pojistným produktem jiné exportní pojišťovny – zde za předpokladu dodatečného zajištění). 

Tzn. odkup dosud nesplatné pohledávky ze smlouvy o vývozu, u které bylo pojištěno riziko 

jejího nezaplacení v důsledku teritoriálních nebo trţně nezajistitelných rizik. Odkup se 

provádí bez zpětného regresu (postihu) vůči vývozci. Pohledávka je od vývozce odkupována 

při předem dané diskontní sazbě. V případě, kdy byla pohledávka pojištěna u EGAP, vývozce 

se aţ do výše 90% hodnoty vývozu zbavuje veškerých rizik této vývozní operace. Zákonem 

poskytnutá státní záruka znamená, ţe exportní banka bude z hlediska zahraničního věřitele 

povaţována za tzv. suverénní riziko, coţ jí umoţní získávat zdroje za podstatně výhodnějších 

podmínek neţ komerční instituci. Je vlastněna čtyřmi ministerstvy – financí, průmyslu a 

obchodu, zemědělství a zahraničí, které mají po 20% akcií. Zbytek vlastní EGAP, a.s., který 

vlastní také čtyři ministerstva a kaţdé vlastní čtvrtinu akcií [16].   

 

3.2.3 Základní mezinárodní pravidla 

 

     Z důvodu efektivního sdílení informací o dluţnících vyústily k vytvoření závazných 

pravidel OECD a směrnic EU nebo moţnosti členství úvěrových pojišťoven v Bernské unii. 

Vývozní úvěrové pojištění je upraveno základními mezinárodními pravidly a jsou 

uplatňována zejména těmito institucemi: 
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     Bernská unie – jedná se o mezinárodní unii úvěrových a investičních pojistitelů. 

Poskytuje odbornou pomoc, poradenství a informace v oblasti pojišťování vývozních úvěrů a 

sdílení informací o dluţnících mezi jednotlivými členy Unie. Hlavní úloha spočívá v tom, ţe 

dává do souladu činnosti úvěrových pojišťoven v rámci pojištění vývozních úvěrů a investic 

se státní podporou. 

 

     Pracovní skupina obchodního direktorátu OECD pro exportní úvěry a úvěrové 

garance – zde vznikl základní dokument zabývající se pojištěním vývozních úvěrů – 

Konsenzus OECD. Jedná se o Ujednání o pravidlech pro státem podporované vývozní úvěry, 

které vytváří rámec pro běţné pouţívání oficiálně podporovaných vývozních úvěrů. Znamená 

to, ţe zabezpečuje stejné konkurenční podmínky v oblasti oficiální/státní podpory vývozních 

úvěrů a vztahuje se na vývozní úvěry s obdobím splatnosti dva a více let. Hodnotí také 

rizikovost zemí, ochranu před úplatkářstvím, vliv státem podporovaných vývozních úvěrů na 

ţivotní prostředí, neproduktivní výdaje. Je to nejdůleţitější dokument, který upravuje rozsah, 

postupy, kritéria a cenové podmínky v mezinárodní praxi exportního úvěrového pojištění. Je 

to dobrovolný smluvní závazek. Účastníci Konsenzu souhlasí s respektováním a dodrţováním 

podmínek dohody. Na rozdíl od Bernské unie nejsou účastníky Konsenzu OECD tyto země: 

Evropská Unie, USA, Japonsko, Austrálie, Kanada, Jiţní Korea, Nový Zéland, Švýcarsko a 

Norsko. 

 

     Evropská unie – do své legislativy implementovala pravidla OECD a realizuje opatření k 

zachování neutrálního vlivu na vývoj konkurenčního prostředí v mezinárodním obchodu a 

zachování jednotného evropského pojistného trhu [7]. 

 

     V souvislosti s poţadavkem na vytvoření jednotného trhu v rámci EU, začíná vznikat i 

první myšlenka na sjednocení pojistného trhu. Národní právní systém se postupně 

přizpůsoboval právu ES. V oblasti finančních sluţeb se začal objevovat tzv. princip 

jednotného pasu – single passport [17]. Znamená to, ţe na základě povolení, licence, 

registrace apod. udělené v zemi, ve které má podnikající osoba sídlo nebo bydliště má tato 

osoba moţnost působit v kterékoliv jiné členské zemi, a to pouze na základě oznamovací 

povinnosti vůči příslušnému orgánu té země, který povolení udělil. Realizací tohoto principu 

byly odstraněny překáţky, které znevýhodňovaly zahraniční osoby na tuzemském trhu. 
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Postupně došlo k zavedení principu „jednotného pasu“ formou směrnice schválených Radou 

Evropských společenství a Evropským parlamentem o pojišťovacích zprostředkovatelích i 

v oblasti pojištění.  

 

Hlavní zásady vnitřního pojistného trhu založené těmito směrnicemi patří: 

 

- pojistitelé jakéhokoliv členského státu mají svobodu vyvíjet činnost v jakémkoliv jiném               

členském státu a v plném rozsahu nabízet své pojistné produkty, aniţ by k tomu musely 

vyuţívat svých poboček, 

- zprostředkovatelé mají právo vyvíjet svou činnost za stejných podmínek v rámci celého      

Společenství, 

- pojistitel podléhá stejným pravidlům dozoru ze strany národních orgánů jednotlivých 

členských zemí, 

- zájemce o pojištění si můţe toto pojištění zakoupit kdekoliv v rámci Společenství, 

- veřejnost nesmí být uvedena v omyl, proto je nutné zajistit dostatečnou kontrolu produktů a 

jejich nabízení, která však nesmí bránit inovacím, 

- všechny subjekty musí mít k dispozici srovnatelné a dostatečné informace o finanční situace 

pojistitelů působících na trhu a o situaci na trhu. 

 

     Jelikoţ je v případě pojištění pohledávek se státní podporou soukromý zajistitel nahrazen 

státem, jsou v tomto případě pojistky realizovány prostřednictvím jednotných pravidel. 

Nevyuţívá se tedy principu jednotného evropského pojistného trhu.  

 

Pro pojištění vývozních úvěrových rizik je rozhodující posoudit: 

 

- Riziko platební schopnosti zahraničního kupujícího,  

- riziko země, z které má být pohledávka uhrazena. 

 

     Analýzu platební schopnosti zahraničního dluţníka – kupujícího, poţadovaný způsob 

zabezpečení splácení úvěru a rozhodnutí o přijetí rizika k pojištění si provádí kaţdá 

pojišťovna sama. 
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     Za účelem posouzení teritoriálního rizika země byl vyvinut kvantitativní model 

posuzování rizika – CRAM – Country Risk Assessment Model. Při odhadu míry rizika 

musí zjistit, jaká je pravděpodobnost, ţe země obslouţí své zahraniční dluhy. Vychází se 

z ukazatelů finanční a ekonomické situace hodnocené země a zkušeností jiných zemí s její 

platební morálkou, bere v úvahu také politickou situaci apod. Modelem CRAM nejsou 

hodnoceny země OECD, klasifikované Světovou bankou jako země s vysokými příjmy na 

obyvatele (minimálně USD 11.116,--), kde patří i Česká republika [7]. Model není upraven o 

rizika spojená s politickou situací aj. CRAM zahrnuje tři skupiny ukazatelů, které mají 

stejnou váhu a jsou dohromady zkombinovány a ţádný z těchto zdrojů nesmí být vyloučen: 

 

- Platební zkušenost, 

- finanční situaci země,  

- ekonomickou situaci země.  

 

     Dalším typem hodnocení rizikovosti zemí je stanovení jejího ratingu. Rating státu je 

znakem kvality státu jako dluţníka a jeho schopnosti splatit včas a plně jistinu i úroky z 

dluţné částky svého závazku cizím subjektům.  

 

Stanovení pojistných sazeb: 

 

     Všechny úvěrové pojišťovny OECD dodrţují harmonizovaný systém pojistných sazeb, 

které vymezují pravidla tvorby minimálních pojistných sazeb a míru pojistného krytí hodnoty 

úvěru.  

 

3.3 Rozbor nákladů na preventivní zajištění 

 

3.3.1 Náklady na pojištění pohledávek 

 

     Jak jsem jiţ uvedla, firma Arcelor Mittal Distribution, s.r.o. jako jediný preventivní nástroj 

vyuţívá formu pojištění pohledávek. Jedná se také o jediný náklad, který je schopna tato 

firma konkrétně vyčíslit. Většinu obchodů uskutečňuje pro zákazníky na území ČR, zřídka   
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se jedná o okolní státy – např. Rakousko, Slovensko. K pojištění pohledávek vyuţívá sluţeb 

dvou pojišťoven. Z důvodu utajení názvu pojišťoven jsem níţe uvedla označení – pojišťovna 

A, pojišťovna B.  

 

     Pojišťovny v současné době mají vybudovaný kvalitní informační systém o bonitě 

potenciálních nebo existujících odběratelích. Můţe se stát, ţe i dodavatel má bliţší informace 

o finanční stránce svého odběratele. V případě zjištění negativní informace je povinen 

pojišťovnu o této záleţitosti informovat. Systém pojištění funguje většinou tak, ţe se 

s pojištěným uzavírá tzv. rámcová smlouva. Následně pojišťovna na jednotlivé odběratele 

schvaluje tzv. úvěrový limit – tj. výši limitu, do kterého ručí za pojištěnou pohledávku. Je to 

horní hranice úvěrového rizika, které pojišťovna podstupuje vůči jednomu odběrateli. 

Samotné stanovování úvěrových limitů se většinou provádí elektronickou formou. Na 

způsobu a formě stanovování a schvalování úvěrových limitů se pojišťovna dohodne přímo 

s pojištěným v uzavřené rámcové pojistné smlouvě. Komerční úvěrové pojištění se můţe 

týkat subjektů jak v zemi sídla pojišťovny, tak i subjektů v zahraničí. Tyto moţnosti jsou 

výhodné v případě, kdy pojišťovna z jedné podnikatelské skupiny pojišťuje různé subjekty 

v různých zemích. Za tímto účelem zaloţila pojišťovna Coface sluţbu Globalliance. Při 

vytváření pojistné smlouvy se respektují individuální poţadavky zákazníka. Smlouva se 

vytváří po dohodě s pracovníky správy pohledávek podniku – manaţery. Podmínky smlouvy 

a pojistné podmínky jsou upraveny jak pro celý podnik, tak jednotlivě pro jeho dceřiné 

společnosti. Pojistná smlouva upravená dle různých potřeb dceřiných společností tak 

zohledňuje místní trţní zvyky apod. Stejnou sluţbu poskytuje Atradius – Global Atradius a 

Euler Hermes – Euler Hermes World Service Program.  

 

     V přiloţené tabulce – viz. Tab. 2 uvádím přehled nákladů, které Arcelor Mittal 

Distribution Czech Republic, s.r.o. u těchto pojišťoven vynakládá. 
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Tab. 2 Přehled poplatků, které společnost Arcelor Mittal Distribution Czech Republic, s.r.o. 

vynakládá u jednotlivých pojišťoven, které jí zajišťují pojištění pohledávek - zdroj - Arcelor 

Mittal Distribution Czech Republic, s.r.o. 

  

POJIŠŤOVNA A 

 

POJIŠŤOVNA B 

 

Pojistné nebezpečí 

 

 

Nezaplacení pohledávek po 

splatnosti 

 

Nezaplacení pohledávek po 

splatnosti 

 

Procento pojistného krytí 

 

 

90% škody 

 

80% škody 

 

Sazba pojistného (z hodnoty 

fakturované částky s DPH) 

 

 

0,092%  

 

0,381% 

 

Výše min. pojistného za 

pojistné období - rok 

(je hrazena 4mi splátkami - 

tj. po 185.020,-- Kč) 

 

 

740.080,-- Kč 

 

nezjištěno 

Cena za stanovení úvěrových 

limitů a @rating limitů        

(na 1 odběratele, paušál za 

kaţdé pojistné období - rok) 

250.000,-- Kč 500,-- Kč za stanovení limitu 

a dále 145,-- Kč/měs. za 

vedení limitu 

Maximální pojistné plnění 50ti násobek pojistného nezjištěno 

Maximální doba splatnosti 180 dní nezjištěno 

Lhůta pro oznámení 

pohledávek po splatnosti 

240 dní nezjištěno 

 

     Poplatky spojené s pojištěním pohledávek a vysvětlení pojmů: 

 

Sazba pojistného – udává výši platby pojistného, které dodavatel platí za sluţbu pojištění. 

Můţe se platit měsíčně nebo čtvrtletně.  

 

% pojistného krytí - % výše krytí rizika nezaplacení pohledávky ze strany pojišťovny. 

 

Výše min. pojistného – celková minimální částka za rok, kterou je povinen dodavatel za 

pojištění zaplatit. 
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Cena za stanovení limitů – na kaţdého odběratele pojišťovna stanoví výši pojistného limitu 

a vybírá tuto cenu za jeho stanovení. 

 

Splatnost – maximální splatnost faktur nastavených dodavatelem. 

 

Maximální pojistné plnění – maximální částka, kterou pojišťovna dodavateli uhradí za 

vzniklou škodu. 

 

Lhůta pro oznámení škod – nejzazší lhůta, do které musí dodavatel oznámit pojišťovně 

pojistnou událost. 

 

     Pojistnou smlouvu s uvedenými pojišťovnami (COFACE, Atradius, Euler Hermes či 

EGAP) není moţné uzavřít přímo, ale prostřednictvím velkého mnoţství pojišťovacích 

makléřských společností. Na našem pojistném trhu působí např.: Renomia, a.s., INSIA, a.s., 

RESPECT a.s., Optimum Czech, a.s. aj. Tyto společnosti mají detailní znalosti o jednotlivých 

pojišťovnách a dle poţadavků zákazníka doporučí nabídku pojistitele, který bude jeho 

potřebám vyhovovat nejvíce. Nebo sestaví pojistný program z pojistných produktů více 

pojišťoven. Jsou schopny pojistný program kaţdoročně revidovat a tím zajistit optimální krytí 

rizik. Klient jim za zprostředkování pojištění neplatí ţádný poplatek – jsou placeny 

pojišťovnami. 

 

     Asociací členů pojišťovacích makléřů v roce 2011 byly vyhodnoceny 3 společnosti         

viz. Tab. 3 (které se zabývají pojištěním pohledávek) s největším objemem 

zprostředkovaného pojistného tyto pojišťovny: 

 

Tab. 3 Přehled tří největších společností (členů AČPM) zprostředkovávajících pojištění - 

zdroj - vlastní 

Pojišťovací 

makléřská společnost 

Zprostředkované 

pojistné celkem 

Z toho ţivotní 

pojištění 

Předepsané pojistné 

(nové obchody) 

RENOMIA, a.s. 3.5778.560 4.351 1.350.186 

INSIA, a.s. 1.770.517 334.469 952.279 

RESPECT, a.s.  1.206.858 16.736 350.360 
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     RENOMIA, a.s. – je největší českou pojišťovací makléřskou společností a je součástí 

největší mezinárodní sítě pojišťovacích makléřů Worldwide Broker Network (WBN) a 

Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM). V České republice působí od roku 1993 a 

poskytuje komplexní sluţby v oblasti pojištění pro firmy a sluţby v oblasti risk managementu. 

Dlouhodobě spolupracuje se všemi stabilními tuzemskými i zahraničními pojistiteli v ČR. Je 

schopna sjednat jakýkoliv druh soukromého či firemního pojištění. Poskytuje sluţby jako 

např. poradenství v oblasti pojištění a risk managementu, analýzu rizik a vypracování 

rizikových zpráv, audit stávajících pojistných smluv, komplexní správu Vašeho pojištění 

v průběhu pojistného období, provádí průběţnou aktualizaci pojištění, řeší škody apod. 

Disponuje mnoha informačními systémy a jedinečnou databází legislativy v oblasti 

pojišťovnictví, která disponuje informacemi o téměř 180 zemích světa. Pro zprostředkovatele 

pojištění, kteří chtějí zvyšovat kvalitu sluţeb, dále se rozvíjet pod zavedenou značkou 

poskytuje moţnost členství v RENOMIA NETWORK. Členové si zachovávají nezávislost, 

samostatný management a vlastnickou kontrolu jejich společnosti – viz. Obr. 4. Renomia, a.s. 

jim poskytuje moţnost vyuţití obchodní podpory a marketingu, vzdělávání [18] apod. 

 

 

 

Zprostředkované pojistné v mld. Kč 
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Vývoj počtu spolupracovníků 

Obr. 4 Přehled zprostředkovaného pojistného a počtu spolupracovníků společnosti 

RENOMIA, a.s. - zdroj - [19] 

 

     INSIA, a.s. – společnost vznikla v roce 1992. Jedná se o největší síť pojišťovacích 

makléřů ve střední Evropě - viz. Obr. 5.  Zajišťuje pojištění osob i firem. Udrţuje si vedoucí 

pozici v segmentu středních a malých firem a občanských pojištění. Je největší makléřskou 

společností v České a Slovenské republice. Sdruţuje více neţ 900 členů působících především 

v České i Slovenské republice a Rakousku. V roce 2010 celkové předepsané pojistné přesáhlo 

2,5 mld. Kč. Byla vyhodnocena jako nejrychleji rostoucí společnost v ČR v posledních 5ti 

letech. V roce 2011 vstoupila do partnerství s největším světovým pojišťovacím makléřem – 

MARSH (vlastní 15% INSIA, a.s.), čímţ získala přístup k nejmodernějším produktům 

firemních a občanských pojištění a na mezinárodní trhy. V České a Slovenské republice 

budou oba partneři působit nezávisle pod svými obchodními značkami. Je členem Asociace 

českých pojišťovacích makléřů [20].  

 

1 zprostředkované pojistné ve výši více neţ 2,5 mld Kč  

2 první a největší síť ve střední a východní Evropě  

3 1200 členů sítě  

4 20 let zkušeností na trhu  

5 6 let v řadě jednou z nejrychleji rostoucí společností ve střední Evropě 

(Deloitte Technology Fast 50)  

 

 



23 

 

 
Obr. 5 Počet partnerů INSIA, a.s. – zdroj - [20] 

 

     INSIA poskytuje makléřům kompletní servis – tj. registraci spolupracovníků, vlastní 

produkty, sdílení odborných znalostí a další.      

 

     V září roku 2012 zaloţila společnost INSIA spolu se společností CCB – Czech Credit 

Bureau a dalšími 4mi členy - Broker Consulting, a.s., Broker Expert, a.s., Fincentrum, a.s. 

Partners Financial Services, a.s. -  registr poradců – ELIXIR.  Provozovatelem je společnost 

CCB, která má mnohaletou zkušenost s vedením Bankovního a Nebankovního registru 

klientských informací. Tato databáze umoţňuje si rychle ověřit profesní historii pojišťovacích 

agentů a makléřů, finančních poradců, distributorů bankovních produktů a pojišťovacích 

zprostředkovatelů. Finančně poradenské a makléřské společnosti se tedy mohou rozhodnout, 

kterým spolehlivým poradcům svěří prodej svých produktů.  

      

     RESPECT, a.s. – je česká a slovenská pojišťovací makléřská skupina společností. Působí 

především v sektoru pojištění středních a velkých průmyslových a komerčních rizik. Řadí se 

mezi přední makléřské firmy působící v České a Slovenské republice. Je členem Asociace 

českých a slovenských pojišťovacích makléřů. Také je členem mezinárodní sítě pojišťovacích 

makléřů UNiBA, díky které poskytuje klientům servis i v zahraničí v dalších cca 110 zemích 

na 5ti kontinentech. Nabízí pojištění nejen pro občany, ale i firmy. Graf vývoje produkce 
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pojistného můţeme vidět na Obr. 6. Kromě poradenské a konzultační činnosti zahrnuje sluţby 

v oblasti risk managementu [21] aj.  

 

 

Obr. 6 Graf vývoje produkce pojistného RESPECT GROUP, v mil. Kč - zdroj - [22] 

 

3.3.2 Factoring 

 

     Řada podniků se v současné době potýká s nedostatkem finančních prostředků nutných pro 

financování své činnosti. Konkurenční prostředí je stále tvrdší a nutí výrobce a prodejce, aby 

uzavírali kupní smlouvy za podmínek, které jsou na hranici ekonomické únosnosti. Kupující 

stále častěji usiluje o sníţení kupní ceny a dosaţení výhodné platební podmínky, s často aţ 

neúnosným odkladem termínu splatnosti. Díky silné převaze nabídky nad poptávkou došlo    

k uvolnění platební morálky kupujících [23].  

 

      Factoring ve světě existuje jiţ několik desítek let. Plného rozvoje factoring v České 

republice dosáhl aţ od počátku devadesátých let, kdy na tuzemském trhu začaly působit první 

factoringové společnosti. Dnes rozlišujeme factoring tuzemský, exportní-importní aj. 

Factoring má smysl pro firmy s ročním obratem několika desítek miliónů korun. Factor 

takové společnosti poskytne několikamiliónový kontokorent na základě průběţného 
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postupování pohledávek. Tuto sluţbu v současné době vyuţívají i nadnárodní společnosti, pro 

které je i prostředkem kvalitní správy pohledávek.  

 

     Factoring členíme na regresní a bezregresní. V případě regresního factoringu poţádá 

factor v době splatnosti pohledávky odběratele o její zaplacení. Pokud se tak nestane, factor 

v tzv. regresní lhůtě (většinou 60-90 dní), pouţívá k uspokojení pohledávky, u které se stal 

jejím dočasným vlastníkem, své donucovací prostředky – právní sluţby, upomínky aj. Pokud 

odběratel ani po uplynutí této lhůty nezaplatí, factor předává pohledávku zpět dodavateli a 

poţaduje vrácení jemu vyplacené zálohy. 

 

     V případě bezregresního factoringu na sebe přebírá riziko za nezaplacení pohledávky 

factor a nese náklady na vymáhání. Nezaplacenou pohledávku tedy factor nevrací zpět 

dodavateli, ale sám se snaţí peníze od odběratele získat.  

 

     Ve své práci se budu zabývat tuzemským factoringem s pojištěním                                  

–  tedy bezregresním. 

 

     Mezi nejdůleţitější podmínky pro uzavření factoringové smlouvy patří např. rating klienta, 

dosaţený roční obrat přes factoring, splatnost pohledávek, spolehlivost odběratelů apod. 

Factoring není určen pro kaţdého. Podmínkou bývá většinou minimální roční obrat 

pohledávek financovaných přes factoring a určitý počet spolehlivých odběratelů. 

 

Factoring přináší několik výhod: 

 

- Je to alternativní zdroj financování bez zvýšení úvěrové zadluţenosti, 

- okamţitá hotovost – aţ 90% hodnoty postoupených pohledávek k dispozici zpravidla 

do 24 hodin po obdrţení řádně postoupených pohledávek. Vishwanath, S.R. ve své 

knize Corporate finance: Theory and Practice tento typ označuje jako maturity 

factoring, 

- ochrana před platební neschopností – pokud odběratelé nejsou schopni uhradit 

pohledávku z důvodu nevůle nebo platební neschopnosti, uhradí ji factoring aţ do 

100% její hodnoty, obvykle do 90ti dní po splatnosti,  
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- moţnost zvýšení konkurenceschopnosti – doba splatnosti faktur se prodluţuje aţ na 90 

dní,  

- správu a inkaso pohledávek – správu, upomínání a vymáhání provádí factoring.  

 

Princip tuzemského factoringu: 

 

      -     Factor uzavře s dodavatelem smlouvu o tuzemském factoringu, 

      -     dodavatel dodá zboţí odběrateli spolu s fakturou, ve které je uvedeno, ţe daná 

            pohledávka je postoupena factoringové společnosti – jedná se o tzv. cesní klausuli, 

- dodavatel postupuje pohledávku factoringové  společnosti [24], 

- factoringová společnost vyplácí dodavateli 60-90% hodnoty pohledávky, 

- odběratel uhradí pohledávku v plné výši na účet factoringové společnosti, 

- po obdrţení platby factoringová společnost provede vyúčtování pohledávky 

s dodavatelem. 

 

     Podstatou factoringu je postoupení pohledávky finanční instituci (factorovi), která ručí za 

dodrţení platebních podmínek [25]. V dnešním tvrdém konkurenčním boji jsou nastaveny 

takové podmínky splatnosti faktur, ţe to pro některé, zvláště malé společnosti  můţe být 

velmi rizikové. Dodavatel prodá zboţí, ale můţe čekat na platbu i 90 dní. Aby se nedostal do 

platební neschopnosti, např. vůči svým dodavatelům apod., můţe vyuţít sluţeb 

factoringových společností. Factor okamţitě po fakturaci zasílá dodavateli větší část peněz, 

čímţ financuje jeho pohledávku. Jedná se o vyplacení tzv. zálohy. Většinou se pohybuje ve 

výši 60-90%. Teprve po zaplacení odběratelem dojde k dalšímu vyúčtování. Factor si za tuto 

sluţbu účtuje factoringový poplatek a úrok za financování. 

 

Factoringový poplatek (provize) – zahrnuje náklady spojené s prověřením, správou               

a zajištěním pohledávek a náklady na administrativní zpracování obchodních případů, 

přičemţ výše poplatku se stanoví vzhledem k: 

 

- Míře rizika daného teritoria, 

- stupni rizika dodavatele a platební schopnosti odběratele, 

- celkovému objemu prodeje realizovaného přes faktoring, 
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- počtu postoupených faktur a jejich průměrné hodnotě, 

- objemu reklamací a dobropisů. 

 

Factoringový poplatek banka vybírá z objemu postoupených pohledávek. Jedná se                  

o jednorázový poplatek. 

 

Úroková sazba – se pohybuje na obvyklé úrovni, kterou aplikují banky při poskytování 

krátkodobých úvěrů. Úrok se přitom vypočítá ze skutečně pouţitých finančních zdrojů [26].      

Tj. – úrok se vypočítá za dobu, od kdy banka zašle dodavateli zálohu, aţ po skutečné 

zaplacení faktury odběratelem. V případě, kdy odběratel nezaplatí včas a dojde ke vzniku 

pohledávky po splatnosti, dodavatel stále platí úrok aţ do doby nahlášení pojistné události       

a vyřešení situace s odběratelem. 

 

     Se zhoršením české ekonomiky se musely factoringové společnosti vyrovnat se zhoršenou 

platební morálkou. To mělo za následek zpřísnění kritérií, které hodnotí bonitu jejich klientů. 

V současné době factoringové sluţby na českém trhu nabízí velké mnoţství factoringových 

společností. Dominantní postavení zaujímají společnosti, které jsou vázány na velké banky, 

mají dostatečný kapitál a finanční zázemí.  

 

    Mezi největší factoringové společnosti v ČR patří ČSOB Factoring, Factoring ČS                

a Factoring KB. Všechny společnosti jsou členy Asociace factoringových společností ČR – 

viz. Obr. 7. V níţe uvedených tabulkách si můţeme všimnout, ţe obliba vyuţití factoringu 

jako zajišťovacího prostředku vzrůstá – viz. Tab. 4 a Tab. 5. 
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Obr. 7  Obrat největších factoringových společností – členů Asociace factoringových 

společností v ČR - zdroj - [27] 

 

 

Tab. 4 Obrat vybraných factoringových společností v mil. CZK dle typů factoringu –        k 

31.12.2012 - zdroj - vlastní   

 

Název 

faktoringové 

společnosti 

Obrat celkem Regresní 

factoring 

Bezregresní 

factoring 

Objem 

poskytnutých 

fin. prostředků 

k 31.12.2012 

Factoring ČS 49243 26001 21908 4188 

ČSOB factoring 38844 20434 9055 3752 

Factoring KB 19531 15037 4494 2582 
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Tab. 5 Obrat vybraných factoringových společností v mil. CZK - zdroj - vlastní   

Název 

factoringové 

společnosti 

            Obrat      celkem  v mil. CZK  

 

rok 2008 

 

 

rok 2009 

 

rok 2010 

 

rok 2011 

 

rok 2012 

Factoring 

ČS 

35588 27501 31377 41694 49243 

ČSOB 

factoring 

28650 23584 26091 28697 38844 

Factoring 

KB 

17259 12766 12035 16096 19531 

 

 

3.3.3 Bankovní záruka 

 

     S bankovní zárukou se v praxi setkáváme nejvíce v obchodě při jištění rizik vyplývajících 

ze závazkových vztahů. Jde o riziko, které nese prodávající. A to riziko spojené s platební 

nevůlí nebo neschopností kupujícího. U bankovní záruky se banka kupujícího zavazuje 

uhradit kupní cenu v případě, kdy ji kupující nezaplatí. Bankovní záruku lze pouţít jako 

zajištění jakéhokoliv rizika – nemusí jít nutně o závazek k úhradě nějaké částky. Můţe jít také 

o závazek banky, která vyplatí kupujícímu určitou částku v případě, kdy prodávající nesplní 

řádně kupní smlouvu (nedodá zboţí v dané kvalitě apod.) Bankovní záruku můţeme tedy 

pouţít tam, kde nemáme jinou moţnost zajištění a jiné instrumenty zajištění (z bankovnictví) 

ani nemůţeme pouţít [28].  

 

     Bankovní záruka je zvláštním typem ručení, kde ručitelem je banka. V případě, kdy ji 

převzala spolehlivá banka, je všeobecně povaţována za nejrychlejší a nejúčinnější prostředek 

zajištění. Ve srovnání s jinými zajišťovacími prostředky je zde vyšší míra jistoty a nevyţaduje 

od věřitele ţádné dodatečné úkony [29]. Lze ji povaţovat za kvalitní zajištění rizika, jejíţ 

stupeň závisí na bonitě a dobrém jménu ručící banky a na obsahu záruční listiny. Pokud se 

máme stát příjemcem bankovní záruky, musíme se zabývat kvalitou ručící banky a také 

bonitou ručící firmy. 

 

     Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, ţe uspokojí 

věřitele do výše konkrétní peněţní částky dle obsahu záruční listiny v případě, kdy dluţník 

http://www.clfa.cz/index.php?textID=67
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nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky v záruční listině [30]. Ustanovení 

má kogentní povahu – tj. při vystavení záruky se od něj nelze ţádným způsobem odchýlit. 

Nejedná se o smlouvu mezi ručitelem a příjemcem záruky, jedná se o jednostranný právní 

úkon ručící banky. Za vystavenou se povaţuje v okamţiku, kdy ji obdrţí příjemce. Účinná je 

od svého vystavení. Vystavení je jednostranný právní úkon banky a není potřeba, aby její 

příjemce se zárukou souhlasil. Bankovní záruka se poskytuje na základě smlouvy 

s odběratelem. Součástí smlouvy je záruční listina. Banka je zavázána plnit z bankovní záruky 

na základě doručené výzvy k plnění. Výzva a způsob doručení musí být v souladu 

s podmínkami uvedenými v Záruční listině. Pokud je nutné přiloţit k výzvě kopie dokumentů 

– banka kontroluje, zda jsou po formální stránce v pořádku a zda jsou v souladu 

s podmínkami záruky. V ţádném případě nezkoumá jejich pravost apod. Podobně se 

postupuje v případě posouzení prohlášení věřitele, ţe klient nesplnil své závazky a banka 

nezkoumá, zda je toto prohlášení pravdivé. 

 

Bankovní záruka umožní: 

 

- Okamžitě získat finanční prostředky: 

prostřednictvím odkupu pohledávky v případě, kdy došlo k vydání platební záruky za 

platnou pohledávku s odloţenou splatností. Proplacení zádrţného proti poskytnuté 

bankovní záruce, 

 

- získat odklad splatnosti závazku: 

v případě vydání platební záruky, 

 

- uzavřít smlouvu za výhodnějších podmínek: 

obchodnímu partnerovi poskytneme kvalitní zajišťovací instrument a díky tomu mohu 

dosáhnout výhodnějších podmínek kontraktu. 

 

Výhody bankovní záruky: 

 

Pro příjemce bankovní záruky 
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- V případě, kdy obchodní partner nesplní svůj závazek je to jistota získání finančních 

prostředků, 

- zajištění obchodního vztahu. 

 

Pro příkazce bankovní záruky 

 

- Úspora nákladů, 

- pozitivní vliv na cash-flow společnosti – odklad platby. 

 

     Nejlepším řešením je, aby znění bankovní záruky odsouhlasili oba smluvní partneři před 

jejím vystavením, jelikoţ příjemce bankovní záruky nemusí potvrdit ručící bance její přijetí. 

Naskýtá se zde otázka, do kdy má příjemce záruky sdělit ručící bance, ţe záruku nepřijímá. 

Z tohoto důvodu můţe klient ţádající banku o vystavení bankovní záruky uvést v instrukcích 

výslovný poţadavek, aby banka poţádala příjemce záruky o potvrzení jejího přijetí. Znění 

budoucí záruky je odsouhlaseno podpisem smlouvy. Je také důleţité, aby byl její obsah 

odsouhlasen i s bankou, která se zněním nemusí souhlasit. Prohlášení ručící banky musí být 

vţdy učiněno písemně, přičemţ se za písemnou formu povaţuje i dálnopis, telegram, SWIFT 

aj. Vţdy je ale potřeba, aby se jednalo o ověřenou zprávu. 

 

„Prodávající obdržel od kupujícího informaci, že kupující nechal v jeho prospěch vystavit 

bankovní záruku. Bankovní záruku zaslal kupující prodávajícímu faxem a požadoval, aby 

prodávající ihned zahájil expedici zboží. Prodávající naštěstí kontaktoval přímo banku, která 

údajně záruku vystavila a k svému překvapení zjistil, že banka o žádné podobné záruce neví .“ 

[28, s. 21]. 

 

          Aby bankovní záruka mohla splnit svůj účel, musí být neodvolatelná. Proto bývá 

příjemcem záruky poţadováno, aby banka uvedla ve své záruce, ţe se zavazuje neodvolatelně. 

Bankovní záruka je vystavena bankou na základě mandátní smlouvy, která je uzavřena mezi 

dluţníkem (příkazcem k bankovní záruce) a ručící bankou. Obchodní zákoník uvádí, ţe 

mandatář můţe smlouvu vypovědět, a způsobit tak zánik svého závazku uskutečnit činnost, ke 

které se zavázal. Výpovědí smlouvy ale nezanikají úkony mandatáře, které uskutečnil před 

skončením smluvního vztahu, a proto nemůţe z jiţ převzaté bankovní záruky, způsobit zánik 
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závazku banky. Neodvolatelnost záručního závazku si musí také uvědomit i klient, za kterého 

banka převzala záruku. Pokud příkazce k záruce odstoupí od smlouvy se svým obchodním 

partnerem, můţe předpokládat, ţe obchodní partner poţádá banku o plnění ze záruky. Ze 

strany banky tedy nedojde k jejímu odvolání.  

 

     I v případě, kdy se ručící banka zaručila za závazek, který nemá povahu platebního 

závazku, uspokojí příjemce záruky peněţitou částkou [31], jelikoţ Obchodní zákoník 

neumoţňuje, aby ručící banka ručila jinou formou. 

 

     Ručící banka vystavením bankovní záruky vstupuje za svého klienta do závazku a přebírá 

na sebe riziko nesplnění tohoto závazku. Banka za toto riziko poţaduje zajištění rizika, které 

pro ni plyne z převzetí záruky. Z tohoto důvodu se banka před poskytnutím úvěru zabývá 

bonitou svého klienta, návratností úvěru a kvalitou projektu. Také zkoumá schopnost svého 

klienta plnit své závazky a účel, na který má být záruka pouţita. 

 

     Záruky jsou zpravidla vystavovány aţ po podpisu smlouvy, přičemţ v úvodu banky uvádí 

důvody, na základě kterých je bankovní záruka vystavována a banka se v nich odvolává na 

konkrétní smlouvu. Banka plní pouze do výše záruky. Částka je poukázána příjemci záruky 

v plné sjednané výši bez jakýchkoliv sráţek. Ty obvykle platí příkazce. Můţeme se setkat       

i s případy, kdy maximální výše plnění banky není vyčíslena. Jedná se především o záruky 

zajišťující zaplacení úvěru, úroku a nákladů souvisejících s určitou úvěrovou smlouvou. 

 

     Bankovní záruka zní obvykle na stejnou měnu jako konkrétní smlouva, ale nemusí tomu 

tak být vţdy.  

 

     Platnost bankovní záruky omezí ručící banka určitým datem nebo událostí, přičemţ 

splatnost závazku příkazce je datem platnosti bankovní záruky. Lhůta platnosti je tzv. lhůtou 

propadnou, coţ znamená, ţe příjemce záruky ztrácí moţnost uplatnit u ručící banky svůj 

nárok marným uplynutím této lhůty. Platnost musí být proto delší neţ splatnost závazku. 

Příjemce záruky tak má moţnost uplatnit u ručící banky svůj nárok, pokud smluvní partner 

nesplnil v dané lhůtě svůj závazek. 
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Bankovní záruka by měla uvádět: 

 

1. Příkazce – na čí příkaz je vystavena 

2. Příjemce – v čí prospěch je vystavena 

3. Ručitele – kdo záruku vystavuje 

4. Daný kontrakt nebo podmínky identifikace 

5. Měnu a maximální částku v jaké je bankovní záruka vyplatitelná 

6. Datum platnosti 

7. Podmínky, za kterých můţeme bankovní záruku uplatnit 

8. Ustanovení ke sníţení záruční částky 

 

Typy bankovních záruk: 

 

Přímé bankovní záruky – banka je vystavuje na ţádost příkazce přímo ve prospěch příjemce 

záruky. 

 

Nepřímé bankovní záruky – banka příkazce poţádá banku příjemce záruky o vystavení 

vlastní záruky ve prospěch příjemce. Banka příkazce na sebe přebírá plnou zodpovědnost. 

Pokud ručící banka obdrţí uplatnění záruky od příjemce a záruku vyplatí, je jí přikazující 

banka povinna poskytnout hojení. U tohoto typu záruky tedy příjemci ručí jeho banka na 

základě ţádosti banky přikazující.  

 

Bankovní záruky, které zajišťují splnění závazků odběratele jsou - platební záruky. Těmi se 

ve své práci dále zabývám. 

 

Bankovní záruky zajišťující splnění závazků dodavatele – neplatební záruky 

 

Banky za poskytnutí bankovní záruky vybírají níže uvedené poplatky: 

 

Poplatek za zpracování a vyhodnocení žádosti – zahrnuje vyhodnocení bonity odběratele / 

dodavatele. Jedná se o jednorázový poplatek, který banka vybere z výše poskytnuté bankovní 

záruky. 
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Poplatek za vyhotovení dokumentace – za zpracování příslušných smluvních dokumentů. 

Jedná se o jednorázový poplatek vybíraný z částky bankovní záruky. 

 

Za poskytování bankovní záruky – do doby řádného zaplacení faktury banka vybírá 

poplatek za poskytování bankovní záruky. Platí se měsíčně – vţdy předem. 

 

Poplatek za uplatnění poskytnuté záruky – jednorázový poplatek hrazený za to, ţe banka 

plní z bankovní záruky na základě doručené výzvy k plnění. 

 

Obchodní zákoník udává bankám moţnost vystavit bankovní záruku v akcesorické nebo 

abstraktní formě. 

 

     Akcesorická bankovní záruka - při uplatnění záruky přísluší ručící bance, proti příjemci 

záruky, při jejím uplatnění, stejné námitky, jaké vůči němu můţe uplatnit dluţník. Tzn. pokud 

dluţník nesplní svůj závazek a příjemce záruky poţádá jeho banku o plnění, banka můţe 

uplatnit námitky dluţníka a odmítnout plnění ze záruky. Námitky by měly být kvalifikované, 

aby obstály v případném soudním sporu. Tuto záruku můţeme povaţovat pouze za ověření 

bonity dluţníka (příkazce) a poskytuje mu maximální ochranu. Banka plní pouze v případě, 

kdy dluţník nemá ţádné námitky. V případě, kdy dluţník sdělí bance své námitky, nemá 

banka moţnost tyto námitky posoudit a nemusí ze záruky plnit. Pokud by však došlo 

k soudnímu sporu, není to pro banku příjemné, nemluvě o nákladech s tím spojených. 

 

     Abstraktní bankovní záruka -  je zárukou zcela nezávislou na konkrétní smlouvě. Banka 

se zavazuje k plnění pouze za podmínek uvedených v záruce a není vázána a nezkoumá 

smlouvu mezi věřitelem a dluţníkem, i kdyţ je v záruce uveden odkaz na smlouvu, ze které 

závazek vyplývá. Banka u tohoto typu záruky opět nezkoumá smluvní vztah mezi jejím 

příkazcem a příjemcem a musí ze záruky plnit, i kdyby se později ukázalo, ţe příjemce 

uplatnil záruku neoprávněně. Soudní spor by v tomto případě probíhal pouze mezi jejími 

smluvními partnery – tj. bez dané banky. Příjemci záruky dává moţnost okamţitého přístupu 

k penězům na základě výzvy k plnění, kterou musí banka obdrţet ve lhůtě platnosti záruky. 

Jestliţe by příjemce záruky nedodrţel podmínky smlouvy, můţe v tomto případě vyinkasovat 

od banky plnění. Zda je plnění oprávněné, by i v tomto případě posoudil soud. 
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4 Vyhodnocení zjištěných výsledků a jejich srovnání s dosud 

využívaným typem preventivního zajištění 

 

     V této kapitole jsem se pokusila, vzhledem k moţnostem, vyhodnotit sumu celkových 

měsíčních nákladů, které by firma Arcelor Mittal Distribution Czech Republic, s.r.o. musela 

vynaloţit na jednotlivé navrţené způsoby preventivního zajištění pohledávek. Mé moţnosti 

zpracování výsledku byly velmi omezené, i z toho důvodu, ţe jednotlivé pojišťovny a banky 

stanoví úrokové sazby na základě individuálního propočtu, dle svých kritérií – jako jsou např. 

výše obratu, kvalita dodavatele apod. Přesné údaje mi byly tyto instituce ochotny sdělit pouze 

za podmínky, kdy budu písemně pověřena, formou plné moci, firmou Arcelor Mittal 

Distribution Czech Republic, s.r.o. k jejímu zastupování. Plnou moc jsem od společnosti 

Arcelor Mittal Distribution Czech Republic, s.r.o. bohuţel neobdrţela. Proto uvedené úrokové 

sazby aj. jsou pouze orientační. 

 

     Jak jsem jiţ uvedla na začátku své diplomové práce, firma Arcelor Mittal Distribution 

Czech Republic, s.r.o. jako jediný způsob preventivního zajištění pouţívá pojištění 

pohledávek. Níţe uvádím zjištěný rozsah poplatků nejen za pojištění u mnou vybraných 

pojišťoven, ale i jiné druhy vhodného preventivního zajištění, včetně vyčíslení měsíčních 

nákladů pro firmu, vyplývající z konkrétního typu zajištění. 

 

4.1. Modelový příklad 

 

     Aby byly jednotlivé výsledky mezi sebou adekvátně porovnatelné, jsou jednotlivé náklady 

propočítány na modelovém příkladu. Zadané údaje jsou: 

 

Částka ve výši Kč 20 mil., počet kalendářních dnů v roce je 365 dní a % náklady jsou 

vyčísleny na dobu 1 měsíce – tj. 30 dní. Výsledky jsou zaokrouhleny dle matematických 

pravidel na celá čísla. 1M PRIBOR [32] je stanoven ve výši 0,34%. Jednorázové 

poplatky nejsou nijak upravovány a jsou ponechány v plné výši. U bankovní záruky a 

factoringu jsou uvedeny náklady spojené s horní hranicí % sazby (tj. nejméně výhodné 

– pro méně bonitní a rizikové klienty) a dolní hranicí % sazby (tj. nejvíce výhodné - pro 
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více bonitní klienty s nízkým rizikem pro banku). Úroková sazba je stanovena 

jednotlivými bankami i factoringem na tzv. ratingu klienta a rozhodnutí obchodního 

místa. Proto u těchto produktů není uvedena přesná výše úroku a je počítáno s nejlepší a 

nejhorší variantou. Přičemž platí podmínka – čím lepší a kvalitnější klient z hlediska 

hodnocení banky, tím lepší podmínky pro poskytnutí daného produktu z její strany. 

Způsob výpočtu byl posouzen odborníky jednotlivých bank a byl stanoven jako správný. 

 

4.1.1 Náklady na pojištění pohledávek u mnou vybraných pojišťoven 

 

     V níţe uvedené Tab. 6 je zobrazena nabídka předloţená vybranými makléřskými 

pojišťovacími společnostmi. 

 

Tab. 6 Přehled poplatků a úrokových sazeb vybraných makléřských pojišťovacích společností  

- Zdroj - marketingové materiály pojišťovacích makléřských společností Renomia, a.s., 

 INSIA, a.s. a RESPECT, a.s. 

 

 Názvy makléřských p o j i š ť o v a c í c h s p o l e č n o s t í 

 Renomia, a.s. INSIA, a.s. RESPECT, a.s. 

Sazba pojistného 0,8% 0,6% 0,5% 

% pojistného krytí 85% 85% 85% 

Výše 

min.pojistného – 

ročně (z 

pojištěného obratu) 

Kč 80.000,-- Kč 80.000,-- Kč 80.000,-- 

Cena za stanovení 

limitů 

500-1500 Kč/rok 500-1500 Kč/rok 500-1200 Kč/rok 

Splatnost 180 dní 120 dní 
(180 na výjimku) 

180 dní 

Max.pojistné 

plnění 

Násobek 

pojistného plnění 

Násobek 

pojistného plnění 
50ti násobek roč. 

pojistného plnění 

Lhůta pro 

oznámení škod 

90 dní po 

splatnosti 

90 dní po 

splatnosti 
90 dní po 

splatnosti 

 

Způsob výpočtu [33] 

Úrok na dobu 1 měsíce: Kč 20 mil. * sazba pojistného * 30/365 

Výše min. pojistného: Kč 20 mil. * sazba pojistného 

Ostatní měsíční náklady: cena za stanovení limitů/12 
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4.1.1.1 Vyčíslení nákladů 

 

     Tab. 7 zahrnuje souhrn nákladů na pojištění pohledávek, které bychom museli vynaloţit u 

jednotlivých pojišťovacích makléřských společností. 

 

Tab. 7 Náklady na pojištění u jednotlivých druhů pojišťovacích makléřských společností 

- zdroj - vlastní 

                 Názvy         MPS        / % sazba 

 Renomia, a.s. 

0,8 % 

INSIA, a.s. 

0,6% 

RESPECT, a.s. 

0,5% 

Pojistné za dobu 1 

měsíce  

(min.výše 

pojistného je   80 

tis. Kč/rok) 

Ostatní měsíční 

náklady 

Kč 13.151,-- 

 

 

 

 

Kč 125,-- 

 

 

 

Kč 16.438,-- 

 

 

 

 

Kč 125,-- 

 

 

 

Kč 8.219,-- 

 

 

 

 

Kč 100,-- 

 

     Pokud porovnáme výše uvedené tabulky s poplatky za pojištění pohledávek, můţeme 

konstatovat, ţe nabídka pojišťoven je téměř totoţná. Liší se pouze v úrokové sazbě. Proto by 

bylo v tomto typu preventivního zajištění hlavním kritériem pro výběr konkrétní pojišťovny 

především hledisko úrokové sazby. Nejlepší podmínky pro náš modelový příklad vytvořila 

pojišťovna RESPECT, a.s. 

 

4.1.2 Náklady na tuzemský bezregresní factoring  

 

     V Tab. 8 je obsaţen přehled úrokových sazeb a poplatků poţadovaných za vyuţití 

tuzemského bezregresního factoringu u vybraných factoringových společností. 
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Tab. 8 Přehled poplatků a úrokových sazeb vybraných factoringových společností -  

zdroj - marketingové materiály Factoringu KB, a.s., ČSOB factoringu, a.s. a Factoringu ČS, 

a.s. 

                     Název factoringové společnosti 

 Factoring KB, a.s. 

 

ČSOB factoring, a.s. Factoring ČS, a.s. 

Poţadovaný min. 

obrat 
10 mil./rok 15 mil./rok 20 mil./rok 

Vyplácená záloha 85% 80% 80% 

Factoringový 

poplatek 

(jednorázový) 

0,1-0,9% 0,2-1,4% 0,6-1,5% 

Poplatek za 

vyhotovení smlouvy 
Kč 9.000,-- ţádný Ţádný 

Monitorovací 

poplatek 
80-140/měs. 117-240/měs. 50,--/měs. 

Provize za převzetí 

rizika neplacení        

(z nominální hodnoty 

postoupených 

pohledávek - 

jednorázový) 

žádný 0,3-0,5% 0,3-1,5% 

Úroková sazba 1 M PRIBOR+ 

1,2-4,0% 

1M PRIBOR+ 

3-3,5% 

1M PRIBOR + 

1,5-4 % 

 

 

Kaţdá z uvedených bank si stanovila podmínku min. pět stálých odběratelů a celkový roční 

obrat dle údajů uvedených v tabulce výše. 

 

Způsob výpočtu [34]: 

1. úrok za dobu 1 měsíce z profinancování: výše zálohy z Kč 20 mil. * 30/365 * 

úroková sazba. 

2. Factoringový poplatek (jednorázový): Kč 20 mil. * factoringový poplatek 

3. Provize za převzetí rizika neplacení (jednorázový): Kč 20 mil. * provize za převzetí 

rizika neplacení 
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4.1.2.1 Vyčíslení nákladů 

 

     Factoringové poplatky jsou z velké části ovlivněny jednorázovými poplatky např. za 

uzavření smlouvy, převzetí rizika apod. Z tohoto důvodu je uvádím zvlášť. V Tab. 9                

a Tab. 10 uvádím souhrn nákladů, které bychom museli vynaloţit za sluţbu tuzemského 

bezregresního factoringu u vybraných factoringových společností. 

 

Tab. 9 Náklady na factoring pro horní hranici % sazby - zdroj - vlastní 

                     Název factoringové společnosti 

 Factoring KB, a.s. 

 

ČSOB factoring, a.s. 

 

Factoring ČS, a.s. 

 

Úrok za dobu 1 

měsíce 

 

Kč 60.641,-- Kč 50.499,-- Kč 57.074,-- 

Jednorázové 

poplatky 

Kč 189.000,-- Kč 380.000,-- Kč 600.000,-- 

Ostatní měsíční 

náklady 

Kč 140,-- Kč 240,-- Kč 50,-- 

 

Tab. 10 Náklady na factoring pro dolní hranici % sazby - zdroj -vlastní 

                     Název factoringové společnosti 

 Factoring KB, a.s. 

 

ČSOB factoring, a.s. 

 

Factoring ČS, a.s. 

 

Úrok za dobu 1 

měsíce 

 

Kč 21.518,-- Kč 43.923,-- Kč 24.197,-- 

Jednorázové 

poplatky 
Kč 29.000,-- Kč 100.000,-- Kč 180.000,-- 

Ostatní měsíční 

náklady 
Kč 80,-- Kč 117,-- Kč 50,-- 

 

Jednoznačným vítězem v oblasti factoringu je Factoring KB, a.s. 

 

4.1.3 Náklady na platební bankovní záruku 

 

     Tab. 11 zobrazuje přehled úrokových sazeb a poplatků za vyuţití platební bankovní záruky 

u vybraných bank. 
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Tab. 11 Přehled poplatků za platební bankovní záruku u vybraných bank – zdroj - 

marketingové materiály KB, a.s., ČSOB, a.s. a ČS, a.s. 

  Platební bankovní 

záruka 

 

Typ poplatku  

 

KB, a.s. ČSOB, a.s. ČS, a.s. 

Za zpracování a 

vyhodnocení ţádosti  

0,3% z částky BZ 

min. Kč 5.000,-- 

max. Kč 30.000,-- 

2000,-- Kč 2.000,-- Kč + 1.000,- 

za vystavení záruční 

listiny 

Za vyhotovení 

dokumentace  (z 

částky BZ) 

0,6%, min. Kč 

5.000,-- 

zdarma 

 

zdarma 

Za poskytování BZ Individuálně dle míry 

kreditního rizika, 

většinou 2% 

Kč 5000,-- + 

závazková odměna  

2,0-3,5%  

min. Kč 1.000,-- 

3% z částky BZ 

 

Za uplatnění 

poskytnuté záruky 

Kč 3.000,-- Kč 1.500,--  Kč 1.000,-- 

 

Způsob výpočtu [35]: 

 

Všechny uvedené poplatky jsou jednorázové, kromě poplatku za poskytování BZ. Ten se 

platí měsíčně – vždy předem. 

 

Poplatek za poskytování BZ: Kč 20 mil. * % sazba za poskytování BZ  * 30/365 

 

4.1.3.1 Vyčíslení nákladů 

 

V Tab. 12 uvádím souhrn nákladů, které bychom museli vynaloţit v případě pouţití platební 

bankovní záruky u vybraných bank. 
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Tab. 12 Náklady na platební bankovní záruku u vybraných bank – zdroj - vlastní 

Náklady na platební 

bankovní záruku  

 

      Platební bankovní 

záruka 

 

 KB, a.s. ČSOB, a.s. ČS, a.s. 

Úrok na dobu 1 

měsíce 

Kč 32.877,-- Kč 32.877,-- 

(úroková sazba 2%) 

+ Kč 5.000,-- 

Kč 57.534,-- 

(úroková sazba 

3,5%) + Kč 5.000,-- 

Kč 49.315,-- 

Jednorázové 

poplatky 

Kč 153.000,-- Kč 3.500,-- Kč 4.000,-- 

 

Nejvýhodnější podmínky nabízí ČSOB, a.s. (při úrokové sazbě 2%). 

 

Tento typ zajištění se vyhotovuje pro kaţdého odběratele a kaţdou zakázku zvlášť. 

  

4.1.4 Srovnání výsledků 

 

     Pokud zjištěné výsledky nákladů porovnáme se současným typem zajištění pouţívaným 

firmou Arcelor Mittal Distribution Solution, s.r.o., můţeme dojít k závěru, ţe: 

 

     Finančně nejvýhodnější podmínky preventivního zajištění pohledávek v oblasti pojištění 

nabízí pojišťovna B (minimální pojistné nebylo zjištěno) a pojišťovna RESPECT, a.s. 

V oblasti factoringu to je Factoring KB, a.s. a v oblasti bankovní záruky je to ČSOB, a.s. 

 

     Pokud srovnáme všechny tři moţnosti preventivního zajištění mezi sebou – viz. Tab. 13, 

Tab. 14 a Tab. 15, můţeme konstatovat, ţe finančně nejvýhodnější podmínky pro daný 

modelový příklad poskytuje při standardní splatnosti faktur – (90 a více dní) -  pojištění 

pohledávek. U ostatních typů zajištění by záleţelo na poskytnuté úrokové sazbě. V případě, 

kdy počítáme s minimálními hodnotami úrokových sazeb, měs. poplatků a provizí – tj. pro 

Factoring KB, a.s. 1M PRIBOR + 1,2% a pro bankovní záruku ČSOB, a.s. 2% a za 



42 

 

podmínky, ţe bude faktura zaplacena v řádném termínu - při splatnosti faktur do 30ti dní je 

nejvýhodnější bankovní záruka – viz. Tab. 14. A při splatnosti faktur od 30-60 dní je to 

factoring.  A od 60ti dní pak pojištění pohledávek. Pokud počítáme s maximálními hodnotami 

úrokových sazeb, měs. poplatků a provizí – tj. pro Factoring KB, a.s. 1M PRIBOR + 4,0%      

a pro bankovní záruku ČSOB, a.s. 3,5%, za podmínky, ţe bude faktura zaplacena v řádném 

termínu – při splatnosti faktur do 30ti dní je opět nejvýhodnější bankovní záruka –               

viz. Tab. 15. Při splatnosti faktur od 30ti dní je to pojištění pohledávek. 

 

Tab. 13 Měsíční náklady na současný typ zajištění při dodrţení podmínek modelového 

příkladu – zdroj - vlastní 

 Pojišťovna A Pojišťovna B 

Výše měsíčního pojistného 

Ostatní měsíční náklady 

 

Náklady za stanovení 

pojistného limitu  

 

Náklady na min. pojistné 

Kč 1512,-- 

nezjištěno 

 

250.000,--/rok 

 

 

740.080,-- 

Kč 6.263,-- 

Kč 145,-- 

 

500,--/rok 

 

 

nezjištěno 

 

 

Tab. 14 Přehled nákladů na vybrané moţnosti preventivního zajištění v prvních 3 měsících 

při minimálních úrokových sazbách a součtu jednorázových a měsíčních poplatků – zdroj - 

RESPECT, a.s., Factoring KB, a.s., ČSOB, a.s. 

Typ zajištění 1 měsíc (30 dní) 2 měsíce (60 dní) 3 měsíce (90 dní) 

Pojištění u 

RESPECT, a.s. 

Kč 80.042,-- Kč 80.084,-- Kč 80.123,-- 

Factoring KB, a.s. Kč 50.598,-- Kč 72.196,-- Kč 93.794,-- 

Bankovní záruka 

ČSOB, a.s. 

Kč 41.377,-- Kč 74.254,-- Kč 107.131,-- 
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Tab. 15 Přehled nákladů na vybrané moţnosti preventivního zajištění v prvních 3 měsících 

při maximálních úrokových sazbách a součtu jednorázových a měsíčních poplatků – zdroj - 

RESPECT, a.s., Factoring KB, a.s., ČSOB, a.s. 

Typ zajištění 1 měsíc (30 dní) 2 měsíce (60 dní) 3 měsíce (90 dní) 

Pojištění u 

RESPECT, a.s. 

Kč 80.100,-- Kč 80.200,-- Kč 80.300,-- 

Factoring KB, a.s. Kč 249.781,-- Kč 310.422,-- Kč 371.063,-- 

Bankovní záruka 

ČSOB, a.s. 

Kč 66.034,-- Kč 123.568,-- Kč 181.103,-- 

 

5 Návrh opatření pro zvýšení efektivity preventivního zajištění 

pohledávek 

 

        Jako další opatření, která vedou k efektivnějšímu řízení a zajištění pohledávek bych 

doporučovala: 

 

1. Vyplatit provizi obchodníkovi až po zaplacení faktury odběratelem 

 

     Zvolit toto opatření jako prevenci k tomu, aby i obchodníci měli zájem o sjednání obchodu 

se solventní a důvěryhodnou firmou a nesjednávali zakázky za kaţdou cenu. V případě, kdy 

obchodník sjedná opakovaně obchod se společností, která platí se zpoţděním. 

 

2. Zajistit, aby do procesu vymáhání pohledávek byli zapojeni i obchodníci 

 

     V návaznosti na bod 1. bych navrhovala, aby byl obchodník - do doby předání pohledávky 

pojišťovně či bance - osobně zapojen do procesu vymáhání pohledávek, jelikoţ po 

předchozích jednáních zná osoby, se kterými jednal, zná souvislosti a bliţší informace. Tzn. 

telefonicky (v případě nutnosti i opakovaně – v intervalu např. 1x měsíčně, 14ti denně) 

kontaktovat osobu, se kterou jednal a pokusit se domoci zaplacení pohledávky. Záznam 

z jednání provedl buď písemně nebo elektronicky a předal ho pověřenému pracovníkovi 
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k zaloţení do evidence odběratele. Vymáhání pohledávky písemně, bude později provádět 

pojišťovna. 

 

3. Rozdělit odběratele do skupin dle rizikovosti pro firmu a u jednotlivých skupin zvolit 

vhodnou formu zajištění 

 

    Vzhledem k současné situaci v Arcelor Mittal Distribution Czech Republic, s.r.o. bych 

doporučovala provést analýzu odběratelů a rozdělit je např. do tří skupin dle rizikovosti pro 

firmu. U kaţdého odběratele je z tohoto důvodu nutné provést jeho ohodnocení. Abychom 

ohodnocení mohli provést, musíme si stanovit hodnotící kritéria. Jako hlavní kritéria 

hodnocení bych doporučila stanovit zisk (který firmě přináší po odečtení nákladů) a platební 

disciplínu. Jako doplňková kritéria bych stanovila rozsah partnerství a ochotu spolupracovat – 

a to po všech stránkách – tj. poskytovat informace, chování manaţerů apod. Dále kaţdému 

kritériu přiřadíme určitý počet bodů dle jeho důleţitosti. Nejprve, ale musíme stanovit ke 

kaţdému kritériu rozsah bodů, které jim můţeme přidělit, s tím, ţe u hlavních hodnotících 

kritérií (které mají větší důleţitost) stanovíme větší rozsah bodů neţ u doplňkových.  

 

      Např. si stanovíme, ţe maximum bodů celkem bude 20. Jelikoţ máme 2 hlavní kritéria     

a 2 doplňková, určíme si, ţe hlavním kritériím budou moci zaměstnanci přidělit rozsah bodů 

od 1-7 (ke kaţdému kritériu). U doplňkových kritérií to bude 1-3 body (ke kaţdému kritériu). 

Přičemţ bod 1 znamená nejhůře, a čím vyšší bod, tím lepší ohodnocení. Poté dle získaného 

bodového ohodnocení v jednotlivých kritériích zařadíme odběratele do jedné z níţe 

uvedených skupin: 

 

     První skupinu by tvořili nejvýnosnější a nejvýznamnější klienti s vynikající platební 

disciplínou, kde nedochází k ţádnému prodlení v  placení. Zde bych jako nástroj 

preventivního zajištění pohledávek volila nejlevnější a nejsnazší formu zajištění. Pokud by se 

jednalo o stálé, velmi ziskové odběratele s vynikající platební disciplínou, kde v ţádném 

případě nedochází ke zpoţdění v placení, není důvod pouţívat drahé zajišťovací prostředky. 

Volila bych zde jako formu zajištění směnku či smluvní pokutu.  
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     Druhá skupina by tvořila výnosné klienty s občasným zpoţděním v placení. U této 

skupiny bych doporučovala (pokud je to moţné) zkrátit dobu splatnosti faktur do 60ti dní a 

vyuţít formu factoringu či bankovní záruky. 

 

     Poslední, třetí skupinu by tvořili ostatní odběratelé – tj. s častým, dlouhodobým či 

opakovaným zpoţděním s placením. V případě opakovaného a dlouhodobého zpoţdění 

s placením bych doporučovala zváţit, zda má firma o odběratele do budoucna zájem a nebylo 

by finančně výhodnější s ním trvale ukončit spolupráci, jelikoţ náklady, které musí firma 

vynaloţit na vymáhání, mohou překročit výši zisku, který nám tento obchodní partner přináší. 

U ostatních klientů z této skupiny bych pouţila tří zajišťovacích prostředků – a to - zaplacení 

zálohy předem, do smlouvy zavedla splátkový kalendář v případě neplacení a jako další bych 

vyuţila moţnost zajištění formou pojištění pohledávek.  

      

4. Neobchodovat s odběrateli, kteří jsou pro firmu neefektivní 

 

     Vyřadit ze skupiny stálých odběratelů ty, o kterých se všeobecně ví, ţe jsou problémoví 

(zjistíme na základě analýzy odběratelů dle bodu 3.) Mnohdy firma sjedná obchod                   

i s odběratelem, u kterého ví, ţe v minulosti s ním byly problémy se splácením, a to jen 

z důvodu, aby měla zakázku a mohla vyrábět. 

      

5. Zajistit odkup stávajících pohledávek po splatnosti 

 

     Průměrné pojistné plnění v případě pojištění pohledávek se pohybuje okolo 80% pojištěné 

pohledávky a zbylých 20% představuje moţnou ztrátu, která závisí na efektivitě jejího 

vymáhání pojišťovnou. Pojistník můţe minimalizovat tuto ztrátu spojenou s jejím nekvalitním 

vymáháním ze strany pojišťovny. 

 

     Vzhledem k vysoké výši pohledávek po splatnosti – viz. tabulka na str. 4, bych firmě 

Arcelor Mittal Distribution Czech Republic, s.r.o.  navrhovala obrátit se na některou ze 

společností zabývající se vymáháním pohledávek. Na trhu jich působí velké mnoţství a 

poskytují pro svého zákazníka kompletní servis. Jejich seznam je dostupný např. na           
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www stránkách Asociace na ochranu věřitelů ČR. Pohledávku je moţné předat vybrané 

společnosti - po dohodě s pojišťovnou, která provedla její pojištění - na základě: 

 

- Mandátní smlouvy - majitelem pohledávky je stále současný věřitel a společnost ji pouze          

vymáhá, 

- smlouvy o postoupení pohledávky - kdy dochází ke změně věřitele, kterým se stává 

společnost na vymáhání pohledávek. 

 

     Společnosti vymáhající pohledávky poskytují své sluţby v jakémkoliv stádiu – např. 

v karenční lhůtě, kdy je pohledávka po splatnosti a čeká na předání pojišťovně, nebo                

i v případě, kdy je jiţ pohledávka předána pojišťovně. V průběhu vymáhání se neplatí ţádné 

poplatky. Pokud je pohledávka vymoţena, společnost vymáhající pohledávky si z vymoţené 

částky srazí poplatek - provizi. Ta je individuální dle náročnosti vymáhání, výše pohledávky 

apod. Pohybuje se v rozmezí od 15-30%. Ve sloţitých případech můţe překročit i výši 40%. 

V případě, kdy nedojde k vymoţení pohledávky, společnost poţaduje uhradit pouze náklady 

vynaloţené na vymáhání.  

 

6. Při vymáhání komunikovat přímo s pracovníkem účtárny 

 

     Pokud obchodník či jiný zaměstnanec zná pracovníka účtárny dluţné firmy, doporučuji 

obrátit se s poţadavkem na zaplacení přímo na něj. V některých případech určuje prioritu 

firem, kterým se bude platit, právě tato osoba.  

 

7. Do smluv zapracovat penále z prodlení 

 

     Standardně do smluv zapracovat % výši penále při nezaplacení v termínu. Můţe se,       

např. jednat o penále z prodlení, které se vypočítá z kaţdého dne prodlení. 

 

8. Ustanovit pracovníka, který se bude zabývat analýzou nákladů 

 

     Základním nedostatkem je, ţe firmám chybí sledování výnosů, nákladů, příjmů, výdajů na 

jednotlivé zákazníky či zakázky a nemají přehled o ziskovosti a efektivitě jednotlivých 
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zakázek či odběratelů. Doporučovala bych ustanovit pracovníka účtárny, který bude tuto 

činnost provádět. Vzhledem k tomu, ţe v bodě 3. navrhuji rozdělit odběratele do skupin, 

doporučovala bych evidovat náklady dle jednotlivých odběratelů či jednotlivých skupin 

odběratelů. U kaţdého odběratele bych doporučovala vytvořit dokumentaci, ve které by se 

evidovaly veškeré záznamy o odběrateli. Tj. o jakou firmu se jedná, telefonní či emailové 

kontakty na osoby, se kterými se jednalo, byly by zde zaloţeny účetní informace o firmě         

- např. rozvaha apod. Dále informace o platební morálce - počet zpoţdění v placení, průběh 

vymáhání, náklady vynaloţené na pohledávky aj.  

 

Mezi náklady na pohledávky bych zařadila: 

 

- Náklady na preventivní zajištění pohledávek - které by se rovnaly výši nákladů 

vynaloţených na odpovídající typ zajištění (tj. zaplacené úroky, poplatky apod.), 

 

- náklady na vymáhání - zahrnovaly by výši telefonních poplatků za uskutečněné 

hovory s dluţníkem, které by obchodník vykázal pravidelně na konci kaţdého měsíce 

dle výpisu z účtu telefonního operátora. Pokud bychom k vymáhání pohledávek 

pouţili některou z firem, které se zabývají touto činností, náklady by zahrnovaly          

i poplatky za jejich sluţby (dle jimi předloţených faktur či smlouvy apod.).  

 

9. Při zaplacení faktury odběratelem před termínem splatnosti poskytnout slevu 

 

     Pokud odběratel zaplatí celou fakturu před datem splatnosti – poskytnout % slevu z ceny, 

která bude po zaplacení vrácena na účet odběratele. 

 

10. Dokumentaci zaslat až po zaplacení 

 

     Dokumentaci např. o laboratorních zkouškách, sloţení materiálu apod. k dodanému zboţí 

zaslat aţ po celkovém zaplacení faktury odběratelem. Tyto dokumenty odběrateli umoţňují 

ověřit kvalitu dodávaného materiálu a jsou mnohdy nutné pro výrobu, kterou provádí. 
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6 Závěr 

 

     Cílem mé diplomové práce byla analýza nákladů na mnou vybrané moţnosti preventivního 

zajištění pohledávek, jejich porovnání se zajištěním pouţívaným v současnosti a návrh 

vhodné formy zajištění. 

 

     Společnost Arcelor Mittal Distribution Czech Republic, s.r.o. jako jediný způsob 

preventivního zajištění pohledávek vyuţívá pouze moţnost pojištění pohledávek. Jmenovaná 

společnost má v současné době uzavřenou rámcovou smlouvu se dvěma pojišťovnami. 

 

     Ve své práci jsem provedla analýzu současného pojištění pohledávek, které firma vyuţívá 

a nákladů na pojištění pohledávek. Zjištěné výsledky jsem porovnala s náklady na jiné 

moţnosti preventivního zajištění pohledávek – factoringem, bankovní zárukou a nabídkou 

pojištění pohledávek u jiných makléřských pojišťovacích zprostředkovatelů. Analýzu jsem 

provedla v kaţdé oblasti u tří institucí (banky nebo pojišťovny) a vybrala nejvýhodnější 

z nich. Poté jsem porovnala náklady na jednotlivé typy zajištění od vítězných institucí mezi 

sebou a vyhodnotila výsledky. Vše popisuji na modelovém příkladu na straně 35.  

 

     Při obchodním jednání si firmy vzájemně vytváří podnikatelské prostředí. To je v dnešní 

době charakteristické mnoţstvím nezaplacených pohledávek. Při své činnosti jsou firmy nejen 

dodavateli, ale také odběrateli. Svým chováním vytváření podmínky jako odběratelé pro 

pohledávky svých dodavatelů a jako dodavatelům jim vznikají pohledávky ke svým 

odběratelům. Mnoho firem si, ale tento fakt neuvědomuje. Dochází k nezaplacení pohledávek 

z důvodu nevůle, platební neschopnosti či dokonce insolvence. Nahromadění nezaplacených 

pohledávek můţe ovlivnit existenci i jakkoliv úspěšné firmy. Na trhu existují různé moţnosti 

preventivního zajištění pohledávek – více či méně známé. A ti, kdo se potýkají 

s nezaplacenými pohledávkami, mají moţnost je vyuţít. Jednou z nich, je moţnost pojištění 

pohledávek. V tuzemsku se provádí v rámci tzv. komerčního úvěrového pojištění, jehoţ 

předmětem jsou trţně zajistitelná rizika. V souladu s předpisy EU, stát v tomto případě 

neposkytuje pojišťovnám provozujícím komerční úvěrové pojištění ţádnou podporu. 

V současné době, na území ČR, komerční úvěrové pojištění nabízí pojišťovny: KUPEG 

úvěrová pojišťovna, a.s., Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s., Coface Austria 
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Kreditversicherung AG, organizační sloţka a Atradius Credit Insurance N.V., organizační 

sloţka. Na základě zajistitelské smlouvy tuto sluţbu obstarávají pojišťovací makléřské 

společnosti. Ve své práci jsem vybrala tři největší, mezi které patří: RENOMIA, a.s., INSIA 

a.s. a RESPECT, a.s. Konkurenční prostředí je stále tvrdší a nutí výrobce a prodejce, aby 

uzavírali kupní smlouvy, za ne pro ně zcela výhodných podmínek.  Kupující stále častěji 

usiluje o sníţení kupní ceny a dosaţení výhodné platební podmínky s neúnosným odkladem 

termínu splatnosti. Mnoho podniků se proto, z tohoto důvodu, můţe potýkat s nedostatkem 

finančních prostředků nutných k financování své další činnosti. Oblast factoringu zůstává pro 

mnohé velkou neznámou, i přesto, ţe na trhu existuje jiţ od 90. let. Dominantní postavení 

zaujímají factoringové společnosti velkých bank - Factoring KB, a.s., ČSOB factoring, a.s.     

a Factoring České spořitelny, a.s. Factoringová společnost provádí na základě smlouvy 

průběţný odkup pohledávek před jejich splatností a vyplácí dodavateli jako zálohu aţ 90% 

hodnoty pohledávky. Po zaplacení faktury doplatí dodavateli zbytek.  Jedná se o jeden 

z nejrychlejších způsobů výplaty peněz. Ve své práci se zabývám tuzemským bezregresním 

factoringem. Jedná se o typ factoringu určený k zajištění pohledávek z obchodního styku 

apod. Bezregresní forma znamená, ţe riziko za nezaplacení pohledávky a náklady na 

vymáhání nese factor – tedy banka. Pohledávky je moţné zajistit i formou tzv. bankovní 

záruky. Jedná se o zvláštní typ ručení, kde ručitelem je banka sama. Banka kupujícího se 

zavazuje uhradit kupní cenu v případě, kdy ji kupující nezaplatí. Je také povaţována za jeden 

z nejrychlejších a nejúčinnějších prostředků zajištění. Bankovní záruku opět nabízí naše 

největší banky. K zajištění pohledávek se vyuţívá tzv. platební bankovní záruka. 

 

     Při porovnání nákladů vynaloţených na jednotlivé druhy zajištění jsem dospěla k názoru, 

ţe je pro firmu finančně nejvýhodnější setrvat u stávajícího typu zajištění – tj. formy 

pojištění pohledávek. Vynaloţený měsíční úrok i ostatní náklady u tohoto způsobu zajištění 

jsou nejniţší. Jako další pozitivum mohu ohodnotit nenáročnou formu sjednání pojištění – 

komunikace probíhá elektronickou formou přímo s pojišťovnou, která před stanovením 

pojistného limitu také provádí hodnocení odběratele z hlediska moţného rizika a také sama 

provádí vymáhání pohledávky po splatnosti. Není podmínkou, aby se pojištění vztahovalo jen 

na skupinu stálých odběratelů, ale i zcela náhodných. Je také moţné pojistit jednorázové 

obchody. Nevýhodou je - na rozdíl od dalších způsobů zajištění - v případě, kdy dojde 

k nezaplacení faktury, dodavatel čeká na vyrovnání od pojišťovny i několik měsíců. 
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     Bankovní záruku, jako formu preventivního zajištění, bych doporučovala vyuţít jen pro 

krátkodobé splatnosti faktur a za podmínek, které blíţe popisuji na straně 41. Jako nevýhodu 

bankovní záruky spatřuji mimo jiné způsob jejího vyřízení. O její vystavení musí poţádat 

kupující. V rámci jednoho záručního obchodu uzavírá banka s ţadatelem vţdy jednu záruku 

k zajištění jednoho závazku dluţníka vůči věřiteli. Nedá se tedy pouţít na větší skupinu 

klientů najednou – jako např. u factoringu či pojištění pohledávek. Jako nejméně výhodný se 

ukázal factoring – blíţe popisuji na straně 41. Factoringové společnosti vyţadují vysoký 

roční obrat klienta. Další podmínkou je skupina stálých odběratelů, a proto se nedá pouţít pro 

náhodné odběratele. Velkou výhodou factoringu je ale okamţitá návratnost peněz dodavateli 

– záloha ve výši aţ 90% se vyplácí jiţ do 24 hodin. 
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