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ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ 

 1. FAKTORING 

 Forma krátkodobého financování založená na odkupu 

krátkodobých pohledávek z obchodního styku před lhůtou jejich 

splatnosti. 

 Vzniká na základě smlouvy mezi FAKTOREM (většinou banka) 

 a KLIENTEM (dodavatel) 

 Klient faktorovi poskytne všechny pohledávky za vybranými 

odběrateli a ten zajistí jejich včasné vymáhání a administrativní 

správu. 

 Faktor klientovi poskytne okamžitě zálohu (max. 85 %) z 

předložené pohledávky. 

 Za to faktor inkasuje úrok a poplatek 



 Dodávka zboží 

odběrateli, fakturace 

 Postoupení faktury 

faktorovi, neprodlené 

uhrazení zálohy 

faktorem do dvou dnů 

 Uhrazení faktury 

odběratelem na účet 

faktora do 60 dnů 

 Uhrazení doplatku 

dodavateli 

 

Odběratel 

Faktor 

Dodavatel 

(klient) 



Druhy faktoringu 

 a) regresní faktoring 

 Faktor dopředu vyplácí zálohy na pohledávky, 
vymáhá pohledávky, upomínkuje odběratele ve 
sjednané lhůtě. 

 Při nezaplacení vrací pohledávku zpět klientovi a 
žádá navrácení zálohy. 

 b) bezregresní faktoring 

 Faktor navíc přebírá rizika za nevymáhání 
pohledávek. 

 Pokud odběratel nezaplatí, pohledávka je pojištěna ( 
85 %) 

 Využití především v zahraničním obchodě. 



Výhody faktoringu 

 - okamžité získání zálohy, kterou je možno využít na další 
nákupy 

 - zvýšení konkurenceschopnosti díky možnosti nabídnout 
klientům delší dobu splatnosti faktur 

 - snížení nákladů (např. slevy u dodavatelů za včasné 
platby) 

 - předání administrativy faktoringové společnosti 

 - snížení pohledávek po lhůtě jejich splatnosti 

 - ověřování bonity klienta ze strany faktora 

 - finanční pokrytí sezónních výkyvů 

 

 Kalkulačka: http://www.factoring.cz/kalkulace.asp 

http://www.factoring.cz/kalkulace.asp
http://www.factoring.cz/kalkulace.asp
http://www.factoring.cz/kalkulace.asp
http://www.factoring.cz/kalkulace.asp


2. Forfaiting 

 
 Odkup zajištěných střednědobých nebo dlouhodobých 

zahraničních pohledávek . 

 Smlouva mezi bankou nebo specializovanou finanční institucí 

(forfaiterem) a věřitelem (vývozcem). 

 Od faktoringu se liší zaměřením na zahraniční obchod. 

 Výše pohledávky je několik milionů Kč. 

 Banka jako forfaitér pohledávky odkupuje bez postihu vůči 

klientovi (sama nese riziko jejich zaplacení) 

 Při odkupu dodavateli ihned proplácí pohledávky s určitým 

poplatkem jako srážkou. 

 Na rozdíl od faktoringu je u forfaitingu odkupovaná pohledávka 

vždy zajištěna jinou bankou, např. avalovanou 

směnkou, dokumentárním akreditivem nebo bankovní 

zárukou. 

 



Podmínky pro odkup pohledávek 

 - Doba splatnosti je vyšší než 180 dní 

 - Pohledávky do zahraničí 

 - Hodnota pohledávky alespoň 200 000 dolarů 

 - Musí být zajištěny bankovní zárukou 

 - Forfaiter může odkoupenou pohledávku dále prodat 

 

  Forfaiting – vývozní 

                  - dovozní  



3. FRANCHISING 

 Franchisingem se rozumí dlouhodobá smluvní 

spolupráce mezi nezávislými podnikateli 

 poskytovatelem franchisingu (franchisorem) a 

odběratelem franchisingu (franchisantem)  

 na základě které franchisor předává 

franchisantovi znalosti o vedení firmy a 

propůjčuje mu svou obchodní značku. 

 Jde o povolení prodejů nebo poskytování služeb 

v určité oblasti. 



Literatura: 

 KRÁLOVÁ, I.: Finanční analýza pro střední a vyšší hotelové 

školy, Praha, FORTUNA  2009, ISBN 176-1401-09 

 

 http://www.faktoring.cz 

 http://www.bankovnigramotnost.cz 
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 http://www.franchising.cz/abc-franchising/ 
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