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1. ÚVOD 

 

Téma „Specifikace podnikatelských úvěrů s následnou aplikací pro vybranou 

akciovou společnost“ jsem si pro svou diplomovou práci vybrala proto, abych 

prostřednictvím této práce pomohla vybrané akciové společnosti vybrat nejvhodnější 

podnikatelský úvěr a tím ji posunout v rozvoji ekonomické činnosti. Jelikož existuje 

celá řada různých bankovních institucí nabízejících širokou škálu podnikatelských 

úvěrů, mým cílem je srovnat jejich nabídku a společnosti GX CORPFIN, a.s. tak 

vybrat ten nejvhodnější.  

Jelikož analyzovaná společnost vznikla teprve v lednu roku 2011, potřebuje pro 

svůj rozvoj nemalé finanční prostředky, aby se mohla dále rozvíjet na ekonomickém 

trhu. Finanční problémy, se kterými se potýká, jsou dány způsobem financování, na 

základě kterého společnost funguje.  

Cíl práce tedy spočívá v charakteristice nabízených úvěrových produktů u pěti 

bankovních institucí, Československé obchodní banky, a.s., Komerční banky a.s., 

Equa banky a.s., Raiffeisenbanky a.s. a České spořitelny a.s., analýze jejich 

podmínek a v následném vyhodnocení optimálního produktu pro společnost GX 

CORPFIN, a.s. Vše je prováděno formou dotazování, rozhovorů a sběru informací. 

Zpočátku je diplomová práce zaměřena teoreticky, na vymezení legislativních 

úprav týkajících se bank a bankovních institucí. Dále pak na charakteristiku obchodů 

obchodních bank a vymezení bankovních úvěrových obchodů. 

V následující kapitole je představena společnost GX CORPFIN, a.s., její 

předmět podnikání, jednotlivé produkty a je zde podrobně popsána její dosavadní 

finanční situace společně s budoucími plány. Součástí je také identifikace finančního 

problému společnosti, který spočívá v realizaci zakázek prostřednictvím splátkového 

prodeje či pronájmu zařízení. Tímto se se svým podnikatelským režimem dostala do 

finančních problémů a mým cílem je jí pomoci v realizaci velkoobjemové zakázky pro 

společnost České dráhy, a.s. Na základě informací o jejím hospodaření je vyčíslena 

výše podnikatelského úvěru, který by společnost potřebovala získat k realizaci výše 

uvedené zakázky. 
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Poté následuje praktická část zabývající se samostatnou analýzou podmínek 

podnikatelských úvěrů u pěti bankovních institucí. Jsou zde charakterizovány 

všechny možné nabízené formy podnikatelských úvěrů pro právnické osoby, které 

banky poskytují. Po aplikaci podnikatelských úvěrů na konkrétní požadavky 

společnosti dojde k porovnání, vyhodnocení a vybrání nejvhodnějšího úvěrového 

produktu pro společnost GX CORPFIN, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2. BANKOVNÍ SEKTOR A BANKOVNÍ INSTITUCE V ČESKÉ REPUBLICE 

 

2.1    Právní úprava bankovnictví v České republice 

Bankovní instituce v České republice (dále „ČR“) se musí řídit platnými právními 

normami. Právní úpravu bankovnictví zaštiťují především tyto zákony: 

• zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů,  

• zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění pozdějších 

předpisů,  

• zákon č. 219/1995 Sb. devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů,  

• zákon č. 191/1950 Sb. zákon směnečný a šekový, ve znění pozdějších 

předpisů, 

• zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.1.1   Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje některé 

vztahy související se vznikem, podnikáním a zánikem bank se sídlem na území ČR, 

včetně jejich působení mimo území ČR, a dále některé vztahy související s 

působením zahraničních bank na území ČR. Bankami se pro účely tohoto zákona 

rozumějí akciové společnosti se sídlem v ČR, které přijímají vklady od veřejnosti a 

poskytují úvěry, a které k výkonu činností mají bankovní licenci. Vkladem se pro 

účely tohoto zákona rozumí svěřené peněžní prostředky, které představují závazek 

vůči vkladateli na jejich výplatu a úvěrem dočasně poskytnuté peněžní prostředky. 

Banka může, kromě výše uvedených činností vykonávat ještě další činnosti, 

má-li je povoleny v udělené licenci. Jedná se například (dále „např.“) o investování 

do cenných papírů na vlastní účet, finanční pronájem (finanční leasing), platební styk 

a zúčtování, vydávání a správu platebních prostředků, tzn. platebních karet a 

cestovních šeků, poskytování záruk, otvírání akreditivů, obstarávání inkasa, 

poskytování investičních služeb, finanční makléřství, výkon funkce depozitáře, 
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směnárenskou činnost, poskytování bankovních informací, obchodování na vlastní 

účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem a pronájem 

bezpečnostních schránek. 

Banka nesmí vykonávat jiné podnikatelské činnosti než ty, které má povoleny v 

licenci. 

 

Bankovní licence 

Žádost o licenci se předkládá České národní bance (dále „ČNB“), která 

následně o udělení této licence rozhoduje. S žádostí o licenci se předkládá návrh 

stanov. Minimální výše základního kapitálu banky činí 500 000 000 Kč a minimálně v 

této výši musí být tvořen peněžitými vklady. Náležitosti žádosti o licenci stanoví ČNB 

vyhláškou. Bankovní licence se udělují na dobu neurčitou a nejsou převoditelné na 

jinou osobu. ČNB taktéž vede úplný seznam bank a poboček zahraničních bank 

působících na území ČR. Tento seznam je k nahlédnutí v ústředí a pobočkách ČNB, 

která jej také uveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Bankovní licence mohou zanikat různými způsoby, a to např. ke dni ke kterému 

se banka zrušuje, pokud se zrušuje s likvidací, dnem, kterým nabývá právní moci 

rozhodnutí o odnětí licence, dnem výmazu banky z obchodního rejstříku, pokud 

zaniká bez likvidace, dnem, ke kterému nabylo právní moci rozhodnutí o zákazu 

činnosti banky na území ČR  nebo dnem, od kterého podle rozhodnutí valné 

hromady dosavadní banka nadále nebude vykonávat činnost, ke které je třeba 

licence. 1 

 

Pro udělení licence musí být dle § 4, odstavce 5 tohoto zákona splněny 

následující podmínky: 

a) „průhledný a nezávadný původ základního kapitálu a dalších finančních zdrojů 

banky, jejich dostatečnost a vyhovující skladba, 

b) splacení základního kapitálu v plné výši, 

c) důvěryhodnost a odborná způsobilost osoby, které má být licence udělena, 

                                                           
1
 Zákon č. 21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů 
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d) důvěryhodnost a způsobilost osob s kvalifikovanou účastí na bance k výkonu 

práv akcionáře při podnikání banky, 

e) důvěryhodnost, odborná způsobilost a zkušenost osob navrhovaných na 

výkon řídící funkce, s nimiž je spojena pravomoc a odpovědnost vymezená 

stanovami, 

f) technické a organizační předpoklady pro výkon navrhovaných činností banky, 

funkční řídící a kontrolní systém banky, 

g) obchodní plán vycházející z navrhované strategie činnosti banky podložený 

reálnými ekonomickými kalkulacemi, 

h) průhlednost skupiny osob s úzkým propojením s bankou, 

i) úzké propojení v rámci skupiny podle písmene g) nebrání výkonu bankovního 

dohledu, 

j) ve státě, na jehož území má skupina podle písmene g) úzké propojení, nejsou 

právní ani faktické zábrany k výkonu bankovního dohledu, 

k) sídlo budoucí banky musí být na území ČR.“ 

 

 

2.1.2  Zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 

ČNB je ústřední bankou ČR, právnickou osobou veřejného práva se sídlem 

v Praze a zároveň orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. ČNB se 

nezapisuje do obchodního rejstříku a jsou jí svěřeny kompetence správního úřadu v 

rozsahu stanoveném tímto zákonem a zvláštními právními předpisy. Samostatně 

hospodaří s odbornou péčí s majetkem, který jí byl svěřen státem. ČNB tvoří 

pobočky, ústředí se sídlem v Praze a účelové organizační jednotky. 

Hlavním cílem činnosti ČNB je péče o cenovou stabilitu v ČR a to 

prostřednictvím cílování inflace. ČNB podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády 

vedoucí k udržitelnému hospodářskému růstu, pokud tím však není dotčen její hlavní 

cíl.2  

V souladu se svým hlavním cílem ČNB dle tohoto zákona určuje měnovou 

                                                           
2
 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 168 s. ISBN 978-80-265-0001-8. 
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politiku, vydává bankovky a mince, řídí peněžní oběh, platební styk a zúčtování bank, 

poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev, pečuje o jejich 

plynulost a hospodárnost a podílí se na zajištění bezpečnosti, spolehlivosti a 

efektivnosti platebních systémů a na jejich rozvoji, vykonává dohled nad osobami 

působícími na finančním trhu, provádí analýzy vývoje finančního systému, pečuje o 

bezpečné fungování a rozvoj finančního trhu v ČR a přispívá ke stabilitě jejího 

finančního systému jako celku, provádí další činnosti podle tohoto zákona a podle 

jiných zvláštních právních předpisů. 

ČNB spolupracuje při plnění svých úkolů s ústředními bankami jiných států, 

zahraničními orgány, které se zabývají dohledem nad finančním trhem a to s 

mezinárodními finančními organizacemi a institucemi a sjednává s nimi příslušné 

dohody v rámci své působnosti. 

 

Zpráva o měnovém vývoji a finanční stabilitě: 

ČNB je povinna dle tohoto zákona nejméně dvakrát ročně podávat Poslanecké 

sněmovně Parlamentu k projednání zprávu o měnovém vývoji. Usnese-li se na tom 

Poslanecká sněmovna, ČNB musí nejpozději do 30 dnů předložit mimořádnou 

zprávu o měnovém vývoji. V tomto usnesení musí být uvedeno, co má mimořádná 

zpráva obsahovat. 

Zprávu o měnovém vývoji předkládá Poslanecké sněmovně guvernér ČNB, 

který je oprávněn účastnit se schůzí Poslanecké sněmovny a musí mu být v tomto 

případě uděleno slovo. Poslanecká sněmovna tuto zprávu o měnovém vývoji vezme 

na vědomí nebo si vyžádá její doplnění. V případě, kdy si vyžádá sněmovna doplnění 

zprávy, je ČNB povinna do 6 týdnů předložit zprávu doplněnou podle požadavku 

Poslanecké sněmovny. Povinností ČNB je informovat veřejnost nejméně jednou za tři 

měsíce o měnovém vývoji. ČNB je dále povinna podávat Poslanecké sněmovně k 

informaci zprávu o finanční stabilitě a to nejméně jedenkrát ročně. 

 

Bankovní rada ČNB 

Nejvyšším řídícím orgánem ČNB je bankovní rada, která je sedmičlenná. 
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Členové jsou guvernér ČNB, dva viceguvernéři a čtyři další členové bankovní rady 

ČNB, které jmenuje a odvolává prezident. Bankovní rada určuje měnovou politiku a 

nástroje pro její uskutečňování a rozhoduje o zásadních měnově politických 

opatřeních a opatřeních v oblasti dohledu nad finančním trhem. 

 Bankovní rada má ve své kompetenci schvalovat rozpočet ČNB, stanovovat 

zásady činností a obchodů, organizační uspořádání a působnost organizačních 

jednotek, stanovovat druhy fondů ČNB, jejich použití a výši a udělovat souhlas 

k podnikatelské činnosti zaměstnanců ČNB. 

Členem bankovní rady může být jmenován občan ČR, který je bezúhonný, má 

ukončené vysokoškolské vzdělání a je plně způsobilý k právním úkonům. 

Jednání bankovní rady dle tohoto zákona předsedá guvernér, v případě jeho 

nepřítomnosti jím pověřený viceguvernér. Bankovní rada svá rozhodnutí přijímá 

prostou většinou hlasů a je usnášeníschopná, je-li přítomen guvernér, nebo jím 

pověřený předsedající viceguvernér a alespoň tři další její členové. V situaci rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

 

Bankovky a mince 

ČNB má výhradní právo vydávat nejen bankovky a mince, ale i mince pamětní. 

Peněžní jednotkou v ČR je koruna česká. Používaná zkratka názvu je "Kč".  

Zásoby bankovek a mincí spravuje ČNB, která následně organizuje dodávky 

bankovek a mincí od výrobců v souladu s požadavky peněžního oběhu. ČNB také 

sjednává tisk bankovek a ražbu mincí a dohlíží na ochranu a bezpečnost oběhu 

nevydaných bankovek a mincí a na úschovu a ničení tiskových desek, razidel a 

neplatných a vyřazených bankovek a mincí. ČNB stanovuje svými vyhláškami 

nominální hodnoty, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti bankovek a 

mincí a jejich vydání do oběhu, dále pak ukončení platnosti bankovek a mincí a 

způsob a dobu jejich výměny za jiné bankovky a mince. 
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Povinné minimální rezervy 

Povinností bank, poboček zahraničních bank a spořitelních a úvěrních družstev 

je mít na účtu ČNB uloženou stanovenou část svých zdrojů – tzv. povinné minimální 

rezervy. Povinné minimální rezervy mohou činit nejvýše 30 % celkových závazků 

instituce, snížených o závazky této instituce vůči jiným institucím. Pokud některá z 

bank, poboček zahraničních bank nebo spořitelních a úvěrních družstev neudržuje 

stanovenou povinnou minimální rezervu, je ČNB oprávněna účtovat z částky, o 

kterou není stanovená povinná minimální rezerva naplněna, úrok ve výši odpovídající 

dvojnásobku platné lombardní sazby.  

 

Obchody ČNB - obchody s bankami 

ČNB vede a spravuje účty bank a přijímá jejich vklady. Dle tohoto zákona může 

od bank nakupovat, popřípadě jim prodávat směnky splatné do šesti měsíců ode dne 

nákupu a opatřené alespoň dvěma podpisy. ČNB může na dobu nejvýše tří měsíců 

poskytnout bankám úvěr zajištěný cennými papíry, popřípadě státními dluhopisy 

nebo jinými cennými papíry se státní zárukou. Ve výjimečných případech může 

poskytnout bance, v zájmu zachování likvidity banky, krátkodobý úvěr na dobu 

nejvýše tří měsíců. Její povinnostní je dále nakládat s devizovými rezervami ve zlatě 

a devizách, vyhlašovat kurs české měny k cizím měnám a v neposlední řadě 

stanovovat po projednání s vládou režim kurzu české měny k cizím měnám, přičemž 

však nesmí být ohrožen její hlavní cíl. ČNB je tedy dle tohoto zákona oprávněna 

obchodovat s devizovými hodnotami a zlatem, provádět všechny druhy bankovních 

obchodů na finančním trhu. 

Povinností ČNB je vykonávat dohled nad bankami, pobočkami zahraničních 

bank, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, platebními 

institucemi, obchodníky s cennými papíry, emitenty cenných papírů, centrálním 

depozitářem, investičními společnostmi, investičními fondy, pojišťovnami, 

zajišťovnami, penzijními fondy a penzijními společnostmi. Bankovní dohled ČNB 

spočívá v rozhodování o žádostech o udělení licencí, povolení, kontrole dodržování 

podmínek stanovených udělenými licencemi a povoleními, kontrole dodržování 
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zákonů a přímo použitelných předpisů Evropské unie, v ukládání opatření k nápravě 

a sankcí podle tohoto zákona nebo jiných právních předpisů a v řízení o správních 

přestupcích a deliktech. 

 

2.2  Bankovní instituce 

V ČR působí různé bankovní subjekty. Jedním z hlavních subjektů jsou 

takzvané (dále „tzv.“) obchodní banky. V tuzemsku však působí i banky 

specializované, jako jsou např. stavební spořitelny, hypoteční banky a družstevní 

záložny.  Centrální bankou ČR je ČNB. Téměř většina bank je ve vlastnictví 

zahraničních mateřských bank, hlavně v rámci EU.  

 Bankovní instituce jsou nejstaršími finančními institucemi, které se zabývají 

obchody s finančními prostředky a poskytují nejrůznější finanční služby. Banky 

provozují svou činnost na základě udělené bankovní licence. Přijímají vklady na účty, 

které vedou pro své klienty a tím shromažďují velké množství peněžních prostředků, 

což jim umožňuje poskytovat úvěry. 

V současné době se většina transakcí a plateb provádí bezhotovostně, 

elektronicky. Bankovní instituce jsou vybaveny vysoce výkonnými a spolehlivými 

platebními systémy a propojeny mezi sebou bez ohledu na hranice států. To jim 

umožňuje realizovat platební pokyny v tuzemsku na druhý den, do zahraničí do 4 

dnů. 

Díky technologickému pokroku již většina operací nevyžaduje návštěvu 

pobočky, ale je možno je provádět telefonicky nebo přes internet. Hotovost je 

přístupná z bankovních automatů 24 hodin denně, kdy je možno čerpat nejen 

vlastních peněžní prostředky, ale i krátkodobé úvěry.3  

 

 

 

                                                           
3
 http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=304 
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Obchodní banky 

Řídí se zákonem č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 

Obchodní banka je právnickou osobou založenou jako akciová společnost, která 

provozuje svou činnost na základě udělené bankovní licence. Obchodní banky 

přijímají vklady od veřejnosti a poskytují úvěry. Mohou vykonávat i další činnosti, 

pokud je mají povoleny v udělené bankovní licenci. Může se jednat např. o 

směnárenské činnosti, bezhotovostní platební styk či o obchody s cennými papíry.4 

 

Družstevní záložny 

Jedná se o banku, která provozuje finanční činnosti, příjímání vkladů, 

poskytování úvěrů a dalších služeb, ale pouze pro podporu hospodaření svých členů. 

Řídí se zákonem č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a o některých 

opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů. Nejedná se o obchodní 

banky zřízené na základě zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 

předpisů. Členem družstevní záložny se při splnění stanovených podmínek může 

stát kdokoliv. Podléhají dohledu ČNB. 

  

2.3 Charakteristika obchodů obchodních bank 

Jednotlivé typy bankovních obchodů členíme na základě rozvahy neboli 

bilance, jak uvádí tabulka č. 2.1. Rozvaha obchodní banky je tvořena aktivy a pasivy. 

Pasiva tvoří vlastní a cizí zdroje, kdy vlastní zdroje představují základní kapitál 

banky, rezervní fondy a nerozdělený zisk z minulých let. Cizí zdroje tvoří vklady 

bankovních a nebankovních klientů. 

Aktiva tvoří úvěry, hotovost, vklady u jiných peněžních ústavů, nakoupené 

cenné papíry, pozemky, budovy a zařízení.  

 

                                                           
4
 KALABIS, Zbyněk. Základy bankovnictví. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 168 s. ISBN 978-80-265-0001-8. 
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Tab. 2.1 Rozvaha obchodní banky 

AKTIVA PASIVA 

pokladní hodnoty (hotovost) závazky vůči ČNB 

směnky (eskontní úvěr), pokladniční 
poukázky 

vklady jiných bank, příp. i úvěry od jiných 
bank 

šeky vklady klientů 

úvěry klientům vlastní emise dluhopisů (obligací) 

vklady u ostatních peněžních ústavů 
(včetně centrální banky) 

akciový kapitál 

státní pokladniční poukázky, státní 
dluhopisy a jiné cenné papíry 

zákonné rezervní fondy 

konsorciální účasti ostatní fondy (např. kapitálové fondy 
tvořené např. emisním ážiem z emise 
akcií) 

hmotný a nehmotný majetek banky 
(pozemky, budovy, zařízení) 

nerozdělený zisk minulých let, který 
nebyl použit na tvorbu příslušných fondů, 
na výplatu dividend akcionářům) 

ostatní aktiva (zůstatky na účtech 
časového rozlišení nebo na 
uspořádacích účtech) 

ostatní pasiva (např. zůstatky na účtech 
časového rozlišení) 

Zdroj: Kalabis Zbyněk, Základy bankovnictví 

 

Na základě výše uvedeného vznikají následující obchody: 

• obchody aktivní – např. poskytnuté úvěry, 

• obchody pasivní – např. vedení běžných účtů, spořicích účtů a termínovaných 

vkladů, 

• obchody bilančně neutrální – nemají přímý vztah k rozvaze, jedná se např. o 

platební styk, pronájem bezpečnostních schránek.5 

 

 

                                                           
5
 POLOUČEK, Stanislav a kol. Bankovnictví. 2. Vyd. Praha: C. H. Beck, 2013. 480 s. ISBN 978-80-7400-491-9. 
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2.4 Vymezení bankovních úvěrových obchodů 

Bankovní úvěrové obchody představují nejvýznamnější část bankovních 

aktivních obchodů. 

„Úvěr je možné definovat jako časově omezené, úplatné zapůjčení peněz 

k volnému nebo smluvně vázanému použití“, jak tvrdí Kalabis (2012, s. 103). 

Úvěry můžeme rozdělit podle několika hledisek.  

Podle doby splatnosti dělíme úvěry na krátkodobé (splatné do 1 roku), střednědobé 

(splatné do 5 let), dlouhodobé (splatné 5 a více let). 

Podle měny dělíme úvěry na korunové a cizoměnové. 

Podle subjektu rozdělujeme úvěry z hlediska věřitele či dlužníka na úvěry 

mezibankovní, mezivládní (mezistátní) nebo obecní. 

Podle objektu úvěry dělíme na účelové (podnikatelské úvěry) a neúčelové 

(spotřebitelský úvěr, kreditní platební karty, kontokorentní úvěr). 

Podle zajištění dělíme úvěry na zajištěné a nezajištěné. 

„Žádost o úvěr obvykle vyžaduje vypracování podnikatelského záměru. Na jeho 

základě, zhodnocení bonity klienta a posouzení, jak je úvěr zajištěn se banka 

rozhoduje, zda úvěr poskytne, v jaké formě a jak bude úročen. Úrok je obvykle 

odvozen od základní úrokové sazby banky.“, jak tvrdí Polouček (2013, s.230). 

 

 

2.4.1 Provozní úvěry 

Jedná se především o krátkodobé úvěry pomocí, kterých podniky financují 

běžný provoz, výrobu, nákup a prodej výrobků. Úvěry lze čerpat jednorázově nebo 

průběžně, kdy jsou úvěry průběžně čerpány podle potřeb dlužníka a zároveň 

průběžně spláceny podle jeho možností. Úvěry jsou čerpány buď účelově, kde je 

možno určit, na co byly použity nebo neúčelově, kde nelze jednoznačně určit, na co 

byly použity (např. kontokorentní úvěr). Existuje několik typů provozních úvěrů, a to 

úvěr na zásoby, na náklady, revolvingový úvěr, směnečný úvěr, kontokorentní úvěr, 

akceptační úvěr, lombardní úvěr a další. 
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Úvěr na zásoby 

Dlužník (klient banky) tímto úvěrem financuje nákup výrobních zásob, surovin, 

náklady nedokončené výroby, příp. zásoby hotových vlastních výrobků. 

 

Úvěr na náklady 

Dlužník (klient banky) úvěrem kryje finanční potřeby, které vyvolávají sezónní 

změny, např. v cenách surovin, energií. 

 

Revolvingový úvěr 

Úvěr, u kterého banka stanovuje úvěrový rámec, tzn. maximální výši čerpání a 

termín, k němuž bude úvěr po splnění předem dohodnutých podmínek obnoven. 

Úvěrový rámec bývá neustále obnovován a to ve stejné nebo jiné výši. Jedná se o 

krátkodobý úvěr. 

 

Směnečný úvěr 

Úvěr zajišťovaný směnkou. Existují dva typy směnečného úvěru - eskontní a 

akceptační. 

Eskontní úvěr – banka odkoupí od majitele směnku a umožní mu tak získat hotové 

peníze před dobou splatnosti směnky. Banka je v pozici věřitele, který směnku 

v době splatnosti předloží výstavci vlastní směnky nebo směnečníkovi u cizí směnky. 

Eskontní úvěr používaný při mezinárodních obchodních operací se nazývá úvěr 

negociační. Specifickou variantou eskontního úvěru je tzv. úvěr reeskontní. Jedná se 

o situaci, kdy je eskontovaná směnka reeskontovaná (dále prodaná) obchodní 

bankou centrální bance. 

Akceptační úvěr – úvěrující banka přebírá roli směnečníka, který je ochoten směnku 

zaplatit. Úvěr spojený výhradně s cizími směnkami. Akceptační úvěr používaný při 

mezinárodních obchodních operacích se nazývá úvěr remboursní. 
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Kontokorentní úvěr 

Úvěr poskytovaný na běžném nebo kontokorentním účtu. Situace kdy klient 

banky může na tomto účtu čerpat do debetu. 

 

Lombardní úvěr 

Úvěr poskytovaný na základě zástavy cenných papírů. Je-li v zástavě směnka, 

jedná se o lombardní úvěr směnečný.  

 

 

2.4.2 Investiční úvěry 

Úvěry určené na financování projektů, investic, které souvisí s hlavním 

předmětem podnikání. Především jsou bankami poskytovány na výstavbu nebo 

pořízení investičních celků, tzn. nákup strojů, zařízení, pozemků a budov. 

 

Hypoteční úvěry 

Jedná se o dlouhodobý bankovní úvěr poskytovaný především na investice do 

nemovitostí, jehož splacení využívá jako záruku zástavní právo k nemovitosti. 

K zastavované nemovitosti již však nesmí váznout žádné jiné zástavní právo. Úvěr 

může být financován také zvláštní formou dluhopisů, tzv. hypotečními zástavními 

listy. Hypoteční zástavní listy mohou vydávat pouze banky se zvláštním povolením. 

Jedná se o tzv. hypoteční banky. Hypoteční úvěr se může poskytovat jak na bydlení, 

tak na podnikání. 

 

Úvěry obcím 

Úvěry poskytované na investice do oprav, modernizace, údržby či budování 

obecní infrastruktury. Jsou dlouhodobého charakteru a z hlediska banky se jedná o 

velmi bezpečné úvěry. 
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Rozvojové úvěry 

Jedná se o úvěry investičního charakteru realizované na financování 

rozvojových investic. Specifická je jejich dlouhodobost, nízká úroková marže a jsou 

poskytovány specializovanými, tzv. rozvojovými bankami. 

 

Konsolidační úvěry 

Úvěry poskytované dlužníkům na jejich záchranu před úpadkem nebo 

insolvencí a zároveň na ochranu dříve poskytnutých úvěrů ohrožených možným 

úpadkem dlužníka. Úvěr spočívá buď v sekuritizaci dříve poskytnutých úvěrů, 

restrukturalizací dříve poskytnutých úvěrů nebo odkupem dříve poskytnutých úvěrů 

jinou organizací. Sekuritizací je myšlena přeměna pohledávky z poskytnutých úvěrů 

na kapitál dlužníka v podobě akciového kapitálu. Restrukturalizace představuje 

přeměnu krátkodobých a střednědobých úvěrů na dlouhodobé úvěry.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

3. CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI GX CORPFIN, a.s. 

 

Společnost GX CORPFIN, a.s. byla založena v roce 2011, jakožto člen 

mezinárodní skupiny GX SOLUTIONS Group, která se již od roku 1996 zabývá 

vývojem, výrobou a dodávkou systémů pro monitoring dopravních prostředků, 

stavebních strojů, zemědělských strojů, manipulační techniky, pohybu osob, zvířat, 

materiálu. Skupina GX SOLUTIONS Group dodává systémy především v ČR, na 

Slovensku, v Maďarsku a Polsku. Může se pochlubit referencí více než 30 000 

aplikací. 

V roce 2005 vyvinula společnost Axitech, s.r.o. (dnes GX SOLUTIONS 

BOHEMIA, s.r.o.) první generaci systému pro sledování diesel-elektrických lokomotiv 

pod názvem FleetEye-Rail. Během následujících let byly vyvinuty a nasazeny další 

aplikace určené pro monitoring dieselových lokomotiv a vlakových souprav, 

elektrických lokomotiv, železničních vozů a kolejových stavebních strojů. Veškeré 

tyto systémy jsou dnes souhrnně označovány jako GX LOCO. 

Z důvodu výrazných technických a legislativních odlišností systémů GX LOCO, 

resp. FleetEye, oproti systémům pro silniční dopravu byla po 6 letech a více než 300 

aplikacích založena společnost GX CORPFIN, a.s., která převzala od společnosti GX 

SOLUTIONS BOHEMIA, s.r.o. veškeré aktivity v oblasti železniční dopravy a prioritně 

se zabývá monitoringem železniční a kolejové dopravy. 

 

 

3.1 Představení produktu GX LOCO 

Železniční dopravci často postrádají nástroj, který by jim umožnil v reálném 

čase kontrolovat provoz kolejových vozidel, vyhodnocovat výkon strojvedoucích, 

zabezpečit čerpání, spotřebu, úniky a krádeže paliva, plánovat a řídit výkony 

dopravních služeb a svých přeprav. 

Řešení GX LOCO je určeno speciálně pro monitorování drážních vozidel a 

jejich komplexní správu. Dopravcům poskytuje přesné informace o poloze a pohybu 
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hnacího vozidla a jeho aktuálním stavu pro efektivní dispečerské řízení. Z hlediska 

vyhodnocení provozu a následného plánování zajišťuje objektivní sběr vykonaných 

výkonů a provozních podmínek, ze kterých jsou následně zpracovány analýzy a 

podklady pro správná řídící rozhodnutí či plánování. Tímto všem pracovníkům na 

jednotlivých úrovních kontroly a řízení železniční dopravy výrazně zjednodušuje práci 

a zabezpečuje přehled na základě přesných prokazatelných dat, vyhodnocovaných a 

zaznamenávaných monitorovacím systémem. GX LOCO snímá nejen on-line polohu 

a pohyb lokomotiv, ale především výkony a stav a spotřebu paliva a mnoho dalších 

provozních parametrů. Řešení GX LOCO tak poskytuje užitečné reporty, přesné 

záznamy, alarmová hlášení jak pro dispečink, provoz, údržbu, tak i pro management 

společnosti. Jde o spolehlivé řešení, které slouží pro optimalizaci dopravních výkonů 

a zefektivnění provozu. Pokud se vozový park skládá z více typů drážních vozidel, 

získává uživatel jednotný monitorovací systém, který zajišťuje přehled na jednom 

místě s komplexními výstupy a využíváním na všech úrovních společnosti, jenž 

souvisí se správou vozového parku.6 

Systém je schválen pro provoz na drážních vozidlech v ČR, Slovensku a 

Maďarsku. 

Produkty z řady GX LOCO jsou dostupné v modifikacích dle typu 

monitorovacího stroje: 

• FleetEye–Rail (pro diesel-elektrické lokomotivy s elektrickým přenosem 

výkonu), 

• FleetEye–Diesel (pro dieselové lokomotivy a motorové vozy nebo soupravy), 

• FleetEye-Electric (pro elektrické lokomotivy), 

• FleetEye–Mechanization (pro kolejové stavební a speciální stroje), 

• FleetEye–Carriage (pro železniční vozy). 

 

V posledních letech bylo vyvinuto také několik speciálních projektových 

produktů, které zahrnují úpravy hardwaru s novými funkcemi a propojení se 

specializovaným softwarem jiných dodavatelů. Jedná se například o projekt 

                                                           
6 http://www.gxcorpfin.eu/cz/loco/monitoring-zeleznicni-kolejove-dopravy/ 
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naftového dispečinku MSN vyvinutý pro ZSSK CARGO, a.s., METEOR pro ČD 

Cargo, a.s. a České dráhy, a.s..  

Základním stavebním kamenem těchto řešení je FleetEye-Rail, který obsahuje 

všechny obecné funkce monitoringu polohy a provozních parametrů včetně spotřeby 

paliva. 

 

3.1.1  FleetEye-Rail 

Představuje řešení určené k nasazení na dieselové lokomotivy s elektrickým 

přenosem výkonu. Je možno jej nasadit jak na jedno i dvouagregátové lokomotivy 

v původním stavu, tak i na moderní a modernizovaná vozidla. Zařízení sestává 

z jednotlivých modulů pro správný výkon a funkce. Základní sestava řešení obsahuje 

dále rozepsané moduly. Modul galvanického oddělení zajišťuje elektricky stabilní 

autonomní soustavy. Modul provozního záznamu měří ujetou dráhu, rychlost, čas a 

datum každého výkonu, dobu běhu motoru, dobu motoru ve výkonu, měření paliva a 

spotřeby. Modul měření paliva obsahuje speciální snímače, které měří množství 

paliva v nádrži, spotřebu, tankování a úbytky. Modul GPS zaznamenává pozice 

drážního vozidla v nastavených intervalech, zobrazuje směr jízdy lokomotivy, její 

aktuální rychlost a nadmořskou výšku. Modul měření výkonu měří výkon generátoru, 

spotřebu energie trakčními motory a provádí analýzy. Modul GSM/GPRS zajišťuje 

přenos nasbíraných dat na server v reálném čase, uživatelé mohou sledovat aktuální 

dění a výkon lokomotivy. K základní sestavě si mohou zákazníci dokoupit modul 

přihlášení strojvedoucího, modul grafického terminálu, měření teploty, snímání tlaku 

v mazací soustavě spalovacího motoru a komunikační modul. 

 

3.1.2  FleetEye-Diesel 

Představuje vhodné řešení pro monitoring lokotraktorů, lokomotiv a motorových 

vozů s mechanickým hydrodynamickým přenosem výkonu. Sledované parametry 

jsou velmi podobné jako u FleetEye-Rail, s tím rozdílem, že neobsahuje funkce 

spojené se sledováním silových obvodů trakčního ústrojí, kterými tyto vozy nejsou 

vybaveny. Zařízení je možné nasadit na původní i remotorizované stroje. Základní 
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sestava tohoto řešení obsahuje pro správný výkon a funkce následující blíže 

popsané moduly. Modul galvanického oddělení zajišťuje elektricky stabilní autonomní 

soustavy. Modul provozního záznamu měří ujetou dráhu, rychlost, čas a datum 

každého výkonu, dobu běhu motoru, dobu výkonu motoru, měření paliva a spotřeby. 

Modul měření paliva měří pomocí speciálních snímačů množství paliva v nádrži, 

spotřebu, tankování a úbytky. Modul GPS zaznamenává pozice drážního vozidla 

v nastavených intervalech, zobrazuje směr jízdy lokomotivy, její aktuální rychlost a 

nadmořskou výšku. Modul GSM/GPRS zajišťuje přenos nasbíraných dat na server 

v reálnem čase, uživatelé pak sledují aktuální dění a výkony lokomotivy. Toto řešení 

je možno doplnit o modul přihlášení strojvedoucího, grafický terminál, modul měření 

teploty, modul snímání tlaku v mazací soustavě spalovacího motoru a o komunikační 

modul. 

 

3.1.3  FleetEye-Electric 

Skupina GX LOCO nabízí také produkt pro sledování elektrických lokomotiv. 

Jedná se o variantu, která autonomně poskytuje soubor základních informací nebo 

ve spojení s elektronickým rychloměrem či řídicím systémem i rozšířené detailní data 

o lokomotivě. Zařízení je nezávislé na typu a stavu lokomotivy, jeho nasazení je tedy 

možné na většinu vozidel. Základní sestava tohoto řešení obsahuje následující 

moduly. Modul galvanického oddělení zajišťuje elektricky stabilní autonomní 

soustavy. Modul provozního záznamu měří ujetou dráhu, rychlost, čas a datum 

každého výkonu, dobu jízdy, měření spotřeby energie a to pouze v případě, je-li 

lokomotiva vybavena elektroměrem, dále informace o aktivním stanovišti, stavu 

sběračů a stavu brzd. Modul GPS zaznamenává pozice drážního vozidla 

v nastavených intervalech, zobrazuje směr jízdy lokomotivy, její aktuální rychlost a 

nadmořskou výšku. Modul GSM/GPRS zajišťuje přenos nasbíraných dat na server 

v reálnem čase, uživatelé pak sledují aktuální dění a výkony lokomotivy. Toto řešení 

je možno doplnit o modul přihlášení strojvedoucího, grafický terminál a o 

komunikační modul. 
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3.1.4  FleetEye-Mechanization 

Jedná se o zařízení určené ke sledování speciálních kolejových vozidel, jako 

např. montážních vozů MVTV, kolejových jeřábů, podbíječek a podobných strojů 

určených k výstavbě a údržbě železničních tratí a infrastruktury. Řešení bývají často 

individuální, je nutno přihlédnout k účelu stroje a potřebám provozovatele. Z těchto 

hledisek pak vychází sledované parametry na každém stroji. Základní sestava řešení 

pro správný výkon a funkce obsahuje následující blíže popsané moduly. Modul 

galvanického oddělení zajišťuje elektricky stabilní autonomní soustavy. Modul 

provozního záznamu měří ujetou dráhu, rychlost, čas a datum každého výkonu, dobu 

běhu motoru, měření paliva a spotřeby, měření otáček motoru, snímání oběhu 

pracovního mechanismu dle účelu stroje. Modul měření paliva měří pomocí 

speciálních snímačů množství paliva v nádrži, spotřebu, tankování a úbytky. Modul 

GPS zaznamenává pozice drážního vozidla v nastavených intervalech, zobrazuje 

směr jízdy lokomotivy, její aktuální rychlost a nadmořskou výšku. Modul GSM/GPRS 

zajišťuje přenos nasbíraných dat na server v reálnem čase, uživatelé pak sledují 

aktuální dění a výkony lokomotivy. Toto řešení je možno doplnit o modul přihlášení 

strojvedoucího, grafický terminál, modul měření teploty, modul snímání tlaku 

v mazací soustavě spalovacího motoru a o komunikační modul. 

 

3.1.5  FleetEye-Carriage 

Jedná se o lokalizační zařízení určené ke sledování železničních vozů. 

Jednotka je vybavena vlastním interním napájecím zdrojem, který zajišťuje funkci 

sledování až po dobu několika let bez nutnosti výměny baterií. Zařízení FleetEye-

Carriage poskytuje funkce jako je nastavitelný interval pro zaměření pozice GPS, 

nastavitelný interval pro odeslání GPS pozic, přenos dat prostřednictvím 

GSM/GPRS, vibrační senzor pro rozlišení odstavení a pohybu vozu, detekce 

demontáže jednotky z železničního vozu, např. při krádeži, výpočet kilometrického 

proběhu železničního vozu a možnost připojit další čidla a spínače. 
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3.2 Finanční situace společnosti GX CORPFIN, a.s. 

Vzhledem k tomu, že vstupní náklady pro pořízení, vývoj, výrobu a dodávku 

těchto monitorovacích zařízení jsou obrovské, řádově několika miliónů, společnost se 

potýká s nedostatkem finančních prostředků nejen pro provoz společnosti, ale i pro 

pořízení a vývoj nových zařízení. Díky obrovské nákladnosti na jednotlivé produkty je 

společnost ztrátová. Je to způsobeno tím, že společnost veškeré výše zmiňované 

produkty poskytuje prostřednictvím splátkového prodeje či jako pronájem zařízení. 

Samozřejmostí je také přímá koupě zařízení, ale ve větší míře malé i velké podniky 

využívají možnosti splátkového prodeje. Společnosti tak vznikají obrovské náklady, 

které se vracejí postupně v jednotlivých splátkách. Tímto se společnost dostala do 

nemalých finančních problémů a rozhodla se tak učinit jisté kroky pro fungování a 

prosperování na ekonomickém trhu a přistoupila tak k možnosti využití 

podnikatelského úvěru. 

Společnost má jako účetní období stanovený hospodářský rok vždy od 1.4. 

do 31.3.. První účetní období v roce 2011 bylo delší než 12 kalendářních měsíců. 

Společnost aktuálně zaměstnává 5 zaměstnanců, ředitele, technického ředitele, 

obchodního zástupce, manažera obchodu a účetní. Pro své podnikání má již od 

vzniku zřízen bankovní podnikatelský účet v české i cizí měně u bankovní 

instituce Komerční banky, a.s. Za první rok podnikání, tj. k datu 31.3.2012 

vykázala společnost výsledek hospodaření (dále „VH“) ve výši zisku 1 696 000,- 

Kč (viz. zkrácený výčet položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty v tabulkách č. 3.1 a 

3.2). Kompletní rozvaha a výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu je uveden  

v příloze č. 1 a příloze č. 2. 
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Tab. 3.1 Zjednodušená rozvaha k 31.3.2012 v tis. Kč 

A K T I V A P A S I V A 

zásoby 2 949 základní kapitál 2 400 

krátkodobé 
pohledávky 

7 254 VH běžného 
účetního období 

1 696 

peníze 211 cizí zdroje 6 986 

účty v bankách 643 časové rozlišení 1 

časové rozlišení 27   

CELKEM 11 084 CELKEM 11 084 

Zdroj: vlastní zpracování z údajů na portálu www.justice.cz 

 

Tab. 3.2 Zjednodušený výkaz zisku a ztrát k 31.3.2012 v tis. Kč 

tržby za prodej zboží 14 373 

výkony 465 

ostatní provozní výnosy 11 

náklady vynaložené na prodané zboží 7 781 

výkonová spotřeba 3 515 

osobní náklady 1 261 

daně a poplatky 5 

ostatní provozní náklady 113 

PROVOZNÍ VH 2 174 

výnosové úroky 23 

nákladové úroky 109 

ostatní finanční výnosy 69 

ostatní finanční náklady 52 

FINANČNÍ VH -69 

VH ZA BĚŽNOU ČINNOST PŘED 
ZDANĚNÍM  

2 105 

daň z příjmů za běžnou činnost splatná  409 

VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ  
PO ZDANĚNÍ 

1 696 

Zdroj: vlastní zpracování z údajů na portálu www.justice.cz 
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Za druhý rok podnikání společnost k datu 31.3.2013 vykázala VH ve výši 

ztráty 2 650 000,- Kč (viz. zkrácený výčet položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty 

v tabulkách č. 3.3 a 3.4). Kompletní rozvaha a výkaz zisku a ztrát v plném rozsahu 

jsou uvedeny v příloze č. 3 a příloze č. 4. 

 

 

Tab. 3.3 Zjednodušená rozvaha k 31.3.2013 v tis. Kč 

A K T I V A P A S I V A 

dlouhodobý 
nehmotný majetek 

317 základní kapitál 2 400 

zásoby 2 894 zákonný rezervní 
fond 

240 

krátkodobé 
pohledávky 

4 186 VH minulých let 1 457 

peníze 63 VH běžného 
účetního období 

-2 650 

účty v bankách 713 cizí zdroje 6 756 

časové rozlišení 30   

CELKEM 8 203 CELKEM 8 203 

Zdroj: vlastní zpracování z údajů na portálu www.justice.cz 
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Tab. 3.4 Zjednodušený výkaz zisku a ztrát k 31.3.2013 v tis. Kč 

tržby za prodej zboží 87 

výkony 1 253 

tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu 

4 220 

ostatní provozní výnosy 22 

náklady vynaložené na prodané zboží 79 

výkonová spotřeba 3 823 

osobní náklady 2 740 

daně a poplatky 15 

zůstatková cena prodaného 
dlouhodobého majetku a materiálu 

1 222 

odpisy dlouhodobého majetku 51 

ostatní provozní náklady 88 

PROVOZNÍ VH -2 436 

nákladové úroky 244 

ostatní finanční výnosy 113 

ostatní finanční náklady 83 

FINANČNÍ VH -214 

VH ZA BĚŽNOU ČINNOST PŘED 
ZDANĚNÍM  

-2 650 

daň z příjmů za běžnou činnost splatná  0 

VH ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 
(PO ZDANĚNÍ) 

-2 650 

Zdroj: vlastní zpracování z údajů na portálu www.justice.cz 

 

 

Rapidní pokles VH společnosti byl zapříčiněn tím, že společnost v prvním roce 

podnikání realizovala několik nákladných zakázek, kdy musela nakoupit veškeré 

prostředky pro jejich nezbytnou realizaci, došlo k fakturaci, ale finanční prostředky 

z těchto zakázek plynou společnosti postupně prostřednictvím splátkového prodeje. 

Splátkový prodej se realizuje na dobu cca 1 roku až 5ti let. V důsledku toho 

společnost neměla v průběhu druhého účetního období dostatek finančních 
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prostředků, za které by nakoupila zboží příp. materiál k realizaci nových zakázek. 

Společnost v průběhu účetního období 2012 realizovala většinou menší přímé 

prodeje, ale na velkoobjemové zakázky již nevyšly prostředky.  

Vzhledem k tomu, že měla společnost v následujícím účetním období, tj. období 

roku 2013 předjednán obchod se společností České dráhy a.s. na prodej 20 kusů 

zařízení systému pro měření spotřeby pohonných hmot do lokomotiv FleetEye-

Rail, k jehož plánované realizaci mělo dojít v období prosinec 2013 – leden 

2014, potřebuje vyřešit stav finančních prostředků, za které nakoupí vstupní materiál 

a zařízení. Společnost České dráhy a.s. chce obchod realizovat prostřednictvím 

splátkového prodeje na dobu 4 let. Jeden takto zmíněný produkt prodává 

společnost GX CORPFIN, a.s. v částce 495 000,- Kč. Celková zakázka by pak byla 

v hodnotě 9 900 000,- Kč. Náklady společnosti na jeden výše zmíněný produkt 

činí 158 000,- Kč, celkově tedy 3 160 000,- Kč. Z tohoto důvodu společnost 

potřebuje v danou chvíli získat dostupné finanční prostředky, za které by nakoupila 

veškerý materiál a zařízení pro následný prodej. Tímto společnost přistupuje 

k možnosti využití jisté formy podnikatelského úvěru.  

Vzhledem k výše uvedenému by společnost potřebovala získat úvěr ve výši 

3 000 000 ,- Kč, jak vyplývá z tabulky č. 3.5. 

 

 

Tab. 3.5  Výpočet výše úvěru 

Náklady na realizaci zakázky 3.160.000,-  

Stav bankovního účtu a pokladny 
k 31.3.2013 

- 776.000,- 

Měsíční náklady na provoz + 150.000,- 

Měsíční mzdové náklady + 230.000,- 

Měsíční tok splátkového prodeje - 330.000,- 

C E L K E M 2.434.000,- 

V Ý Š E   Ú V Ě R U 3.000.000,-  

Zdroj: vlastní zpracování 
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Společnost GX CORPFIN, a.s. potřebuje k realizaci výše zmíněné zakázky 

3 160 000,- Kč. K 31.3.2013 vykázala zůstatek v pokladně a na svém bankovním 

podnikatelském účtu 776 000,- Kč. Dle informací odpovědných osob měla 

společnost zůstatek na bankovním účtu a v pokladně k datu 30.9.2013 hotovost ve 

výši 552 485,- Kč. Měsíční mzdové náklady a náklady na provoz společnosti činí 

cca 380 000,- Kč. Když vezmeme v úvahu všechny informace, společnost by 

potřebovala na realizaci zakázky úvěr ve výši 3 000.000,- Kč. Vzhledem k tomu, že 

měsíční tok z dokončené zakázky pro České dráhy, a.s. by činil 206 250,- Kč, 

společnost by si představovala podnikatelský úvěr na dobu 2 let s možností 

dřívějšího splacení v případě realizace jiných zakázek a získání finanční hotovosti. 

Díky tomu, že společnost není na ekonomickém trhu dostatečně dlouho a vykázala 

za rok 2012 nemalou ztrátu ve výši 2 650 000,- Kč, žádná z bankovních institucí jí 

klasický podnikatelský ať provozní, či investiční úvěr neposkytne, jelikož není pro 

banku dostatečně bonitní a představuje velké riziko. Proto bude cílem práce najít 

dané společnosti jinou formu bankovního financování, aby mohla zakázku 

zrealizovat. 
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4. ANALÝZA PODMÍNEK PODNIKATELSKÝCH ÚVĚRŮ S NÁSLEDNOU 

APLIKACÍ PRO SPOLEČNOST GX CORPFIN, A.S. 

 

4.1  Československa obchodní banka, a.s. (ČSOB) 

ČSOB působí v ČR jako univerzální banka založená státem v roce 1964 jako 

banka pro poskytování služeb v oblasti financování zahraničního obchodu a 

volnoměnových operací. V červnu roku 1999 byla banka privatizována a jejím 

majoritním vlastníkem se stala belgická společnost KBC Bank, která je součástí 

skupiny KBC. V červnu roku 2000 ČSOB převzala Investiční a poštovní banku - IPB. 

V červnu roku 2007 po odkoupení minoritních podílů se stala KBC Bank jediným 

akcionářem ČSOB. Do konce roku 2007 působila ČSOB na slovenském i českém 

trhu. Slovenská pobočka ČSOB pak byla k 1. lednu 2008 oddělena. 

ČSOB poskytuje své služby všem klientským segmentům, tj. fyzickým osobám i 

právnickým osobám, malým a středním podnikům, korporátním a institucionálním 

klientům. V retailovém bankovnictví v ČR působí pod základními obchodními 

značkami – ČSOB, Poštovní spořitelna a Era. Klienti jsou obsluhováni 

prostřednictvím poboček ČSOB, Era,  na obchodních místech České pošty (Poštovní 

spořitelna) a finančních centrech a jsou na nich nabízeny produkty a služby celé 

skupiny ČSOB. 

Pobočková síť ČSOB nabízí současně se svými službami a produkty i služby a 

produkty celé skupiny ČSOB. Ucelená nabídka služeb tak kromě bankovních služeb 

zahrnuje i penzijní produkty a pojistné (ČSOB Penzijní společnost a ČSOB 

Pojišťovna), kolektivní investování a správu majetku (ČSOB Asset Management), 

financování bydlení (Hypoteční banka a ČMSS) a poskytování dalších 

specializovaných služeb (ČSOB Factoring a ČSOB Leasing). Služby spojené s 

obchodováním na finančních trzích a s akciemi poskytuje Patria. Finance pak 

zaštiťuje sesterská společnost ČSOB.7 

 

 
                                                           
7
 http://www.csob.cz/cz/Csob/O-CSOB/Profil-CSOB/Stranky/default.aspx 
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4.1.1 Úvěrové podnikatelské produkty ČSOB, a.s. 

ČSOB poskytuje podnikatelské úvěry jak fyzickým osobám podnikatelům, tak 

malým a středním podnikům. Diplomová práce se však dále zabývá pouze 

poskytovanými podnikatelskými úvěry pro akciové společnosti. Úvěrové 

podnikatelské produkty jsou nabízeny v následujících formách: 

• povolené přečerpání účtu, 

• kontokorentní úvěr,  

• kreditní karta pro podnikatele, 

• revolvingový úvěr, 

• malý úvěr pro podnikatele, 

• rychlý úvěr na podnikání, 

• účelový úvěr, 

• úvěrový příslib, 

• vydané záruky, 

• akreditivy a inkasa – dokumentární akreditiv tuzemský, dokumentární 

akreditiv importní, dokumentární akreditiv exportní, dokumentární inkaso 

tuzemské, dokumentární inkaso importní, dokumentární inkaso exportní. 

 

 

POVOLENÉ PŘEČERPÁNÍ ÚČTU 

Jedná se o specifickou formu podnikatelského úvěru pro právnické osoby 

určeného pro dočasné překlenutí rozdílu mezi příjmy a výdaji formou dohodnuté 

finanční rezervy na běžném bankovním účtu. Finanční rezerva je poskytována ve 

výši od 20 000,- Kč do 5 000 000,- Kč. Rezervy do 300 000,- Kč se poskytují bez 

zajištění, vyšší finanční rezervy se pak zajišťují blankosměnkou. V některých 

případech může banka požadovat zajištění blankosměnky avalem, směnečným 

ručitelem. Poskytnutí úvěru bankou je snadné a rychlé, banka nebere v potaz 

velikost firmy a nemusí se dokládat účel použití čerpaných prostředků. V prvních 

třech měsících klient neplatí žádné poplatky a úvěr se platí pouze z čerpané částky 

za dny jejich čerpání. Nevyčerpaná částka úvěrového limitu je vždy klientovi 
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k dispozici. Úvěr se poskytuje na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou. Obě strany 

mohou smlouvu o povoleném přečerpání účtu vypovědět kdykoliv. 

Limit poskytovaného úvěru banka vypočítává podle výše obratu běžného 

podnikatelského účtu s ohledem na výši účetního obratu společnosti za uplynulý 

účetní hospodářský rok. Klient, v našem případě právnická akciová společnost,  

čerpá finanční rezervu dle svých podnikatelských potřeb a to prostřednictvím 

platebního či trvalého příkazu z účtu, výběrem hotovosti, příp. platbou platební kartou 

u obchodníka. Vyčerpanou částku musí splatit do 90, 180 nebo 360 dní dle 

sjednaných podmínek ve smlouvě. Úroky z poskytnutého úvěru splácí v případě 

čerpání úvěrového limitu pravidelně měsíčně. 

Klient, právnická akciová společnost, musí u svého bankovního poradce vyplnit 

tzv. žádost o úvěr s identifikací povoleného přečerpání účtu. Současně musí klient 

bance předložit výpis z obchodního rejstříku, účetní výkazy za poslední účetní 

období, doklad o zaplacení daně z příjmů za uplynulý účetní rok a předložit doklady o 

bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, zdravotním pojišťovnám a správě sociálního 

zabezpečení. S bankou jsou oprávněni jednat pouze ustanovení jednatelé dle 

zakladatelské listiny. 

 

 

KONTOKORENTNÍ ÚVĚR 

Jedná se o krátkodobý úvěr poskytovaný právnických osobám k pokrytí 

přechodného nedostatku finančních prostředků. Společnost si tak může zajistit 

dostatek prostředků na běžné financování provozních potřeb nebo rezervu na 

neočekávané výdaje. Zpravidla je úvěr čerpán nepravidelně podle potřeby a to až do 

výše sjednaného úvěrového limitu. Limit kontokorentního úvěru je po celou dobu 

platnosti úvěrové smlouvy neměnný. Jistinu klient splácí průběžně každým 

příchodem finančních prostředků ve prospěch běžného účtu. Úrok se platí z čerpané 

částky a to pravidelně měsíčně. Úroková sazba je pohyblivá, stanovuje se ze sazeb 

mezibankovního trhu a marže odvozené od firemního rizika. Poplatky se stanovují 

individuálně dle klienta. Úvěr může klient čerpat buď v korunách, nebo v 

zahraničních měnách. Banka nekontroluje účel použití finančních prostředků a 

poskytuje úvěr na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce.  
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Základní podmínkou pro poskytnutí kontokorentního úvěr je bankovní účet 

založený u ČSOB. Při té příležitosti je třeba doložit fakturační údaje společnosti, její 

předmět podnikání, výpis z obchodního rejstříku, účetní výkazy za poslední účetní 

období společně s daňovým přiznáním a předběžnými výkazy za aktuální účetní 

období, podnikatelský záměr společně s finančním plánem na dobu poskytnutí úvěru 

a v neposlední řadě potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, příslušným 

zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení. 

 

 

KREDITNÍ KARTA PRO PODNIKATELE 

Jedná se o kreditní kartu s tzv. úvěrovým limitem. Účelově se využívá pro 

získání finanční rezervy bez ohledu na stav podnikatelských financí nebo pro 

dočasné překlenutí rozdílu mezi příjmy a výdaji. Nejčastější využití má karta při 

placení za zboží a služby v obchodech, možnost placení lze využít i přes internet. 

Kreditní kartou může též klient vybírat hotovost z bankomatů či přepážek bank v ČR i 

zahraničí a provádět platby prostřednictvím České pošty. Na kartě je vytvářen 

úvěrový limit, jehož minimální výše je 20 000,- Kč, maximální výše 500 000,- Kč a 

současně k jednomu úvěrovému limitu může banka poskytnout více kreditních karet. 

Vyčerpanou částku úvěru klient splácí kdykoliv dle svých finančních možností a 45 

dní od poskytnutého úvěru se bere jako bezúročné období. Toto období se vztahuje 

jak na hotovostní, tak na bezhotovostní transakce. Ke kreditní kartě banka nabízí 

možnost nastavení inkasa a to buď pro plnou úhradu vyčerpané částky nebo pro 

minimální splátky.  

S vyřízením kreditní karty si může též klient vyřídit tzv. doplňkové služby 

kreditní karty, čímž je míněno pojištění proti krádeži či ztrátě karty, pojištění právní 

ochrany pro řidiče motorových vozidel a cestovní pojištění k platebním kartám. 

Základní podmínkou pro poskytnutí úvěru ve formě kreditní karty pro 

podnikatele je zřízení bankovního podnikatelského účtu u ČSOB. K jeho získání 

musí klient předložit účetní výkazy za poslední účetní období včetně daňového 

přiznání k dani z příjmů právnických osob, doklad o zaplacení této daně, výpis 
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z obchodního rejstříku, bezdlužnost vůči finančnímu úřadu, příslušným zdravotním 

pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení. 

 
 
REVOLVINGOVÝ ÚVĚR 

 
Jedná se o krátkodobý úvěr určený podnikatelským právnickým osobám pro 

potřeby dodatečných finančních prostředků na financování provozních potřeb. 

Poskytuje se formou měsíčního regulovaného limitu a předmětem financování jsou 

především pohledávky a zásoby. Výše čerpání úvěru lze upravovat podle potřeb 

klienta v pravidelných měsíčních tranžích. Čerpaná výše úvěru je regulována podle 

aktuálního stavu financovaných aktiv a dle požadavků společnosti. Úvěr lze čerpat 

jak v české, tak v zahraniční měně. Je poskytován na dobu neurčitou s výpovědní 

dobou tři měsíce a umožňující ukončit smluvní vztah bez udání důvodu. Co se týče 

úrokové sazby, tak v porovnání s ostatními úvěry se drží na té nejnižší a skládá se 

ze sazby mezibankovního trhu a marže odvozené od firemního rizika. Úroky klient 

musí splácet měsíčně. 

U daného typu úvěru banka vyžaduje jeho zajištění. To může být provedeno 

ručením třetí osobou, pohledávkami z obchodního styku, nemovitostí či depozitem. 

Základní podmínkou je bankovní podnikatelský účet vedený u ČSOB. V žádosti 

o poskytnutí revolvingového úvěru je pak třeba doložit bance základní údaje o 

společnosti a informace o předmětu financování. Součástí by měl být výpis 

z obchodního rejstříku, roční účetní závěrka za poslední 3 roky včetně daňových 

přiznání, předběžné účetní výkazy za aktuální účetní období, podnikatelský záměr 

společnosti, finanční plán na dobu poskytnutí úvěru, potvrzení o bezdlužnosti vůči 

finančnímu úřadu, příslušným zdravotním pojišťovnám a správě sociálního 

zabezpečení. 
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MALÝ ÚVĚR PRO PODNIKATELE 

Jedná se o účelový úvěr poskytovaný pro financování investic od 50 000,- Kč 

až do 8 000 000,- Kč na dobu až 15 let. Využívá se především pro pořízení 

výrobního zařízení a technologií, vybavení kanceláří, rozšíření vozového parku, 

opravu či nákup budov, pozemků. Úvěr banka zpravidla poskytuje v české měně, je 

možno jej však čerpat i v měně cizí. Banka nevyžaduje spoluúčast klienta na 

financování investice a umožňuje firemní investici do majetku pořízeného 

v uplynulých šesti měsících profinancovat i zpětně. Klient může úvěr čerpat 

jednorázově nebo postupně až osmnáct měsíců od podpisu smlouvy, např. proti 

kupní smlouvě či fakturám. Splátky úvěru jsou buď měsíční, čtvrtletní, anuitní nebo 

lineární. Klient si je volí sám. U anuitní splátky se vyskytuje úroková sazba fixní, u 

lineární splátky floatová s vazbou na tržní sazbu PRIBOR. U vybraných účelových 

investic banka poskytuje částečnou fixaci úrokové sazby na jeden, tři, pět nebo deset 

let. Maximální výše úvěru, kterou banka poskytuje podnikatelským právnickým 

osobám na stroje, zařízení, osobní a užitkové automobily činí 5 000 000,- Kč a 

maximální doba splácení u stojů a zařízení je 8 let, u osobních a užitkových 

automobilů 6 let. Na budovy a pozemky banka poskytuje maximální výši úvěru  

8 000 000,- Kč na maximální dobu splácení 15 let. Banka může poskytnout 

podnikatelský úvěr i na jiné investice a maximální výše úvěru a doba splácení pak 

závisí na individuálním požadavku klienta.  

Klient, akciová společnost, musí k žádosti o úvěr přinést výpis z obchodního 

rejstříku, účetní výkazy za poslední účetní období společně s daňovým přiznáním, 

doklad prokazující úhradu daně z příjmů právnických osob za poslední účetní 

období, doklady prokazující bezdlužnost vůči finančnímu úřadu, příslušným 

zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, je-li vyžadováno zajištění 

úvěru, pak doklady týkající se tohoto zajištění a v neposlední řadě doklad o 

pořizované investici jako je faktura, kupní smlouva. 
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RYCHLÝ ÚVĚR NA PODNIKÁNÍ 

 Jedná se o úvěr poskytovaný bez prokazování účelu se splatností až 5 let 

k financování podnikatelských potřeb investičního charakteru od 50 000,- Kč do 

1 500 000,- Kč. Úvěr se využívá především na pořízení nového vybavení kanceláře, 

provozovny či dílny, na pořízení podnikatelských potřeb investičního charakteru a na 

financování marketinkových a jiných propagačních materiálů či reklam. Obrovskou 

výhodou při poskytování tohoto typu podnikatelského úvěru je minimum 

požadovaných dokumentů, rychlost poskytnutí a nesledování účelu pro potřeby 

čerpání. Bez zajištění banka poskytuje úvěr až do výše 300 000,- Kč a nepožaduje 

předložit podíl vlastních zdrojů. Splátky úvěru jsou měsíční anuitní a úroková sazba 

je fixní s fixací na celou dobu trvání úvěru. 

Žadatel o úvěr je povinen bance předložit výpis z obchodního rejstříku, účetní 

výkazy za poslední účetní období společně s daňovým přiznáním a dokladem o 

zaplacení daně z příjmů právnických osob za poslední účetní období, potvrzení o 

bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, příslušným zdravotním pojišťovnám a správě 

sociálního zabezpečení. 

 

 

ÚČELOVÝ ÚVĚR 

Jedná se o úvěr poskytovaný na financování přesně vymezených potřeb 

převážně investičního charakteru. Jedná se především o nákup strojů a zařízení, 

koupě či oprava nemovitostí. Úvěr banka poskytuje jak v české měně, tak v měnách 

cizích. Klient často  poskytnutý úvěr využije na překlenutí časového nesouladu mezi 

investiční potřebou a tvorbou dostatečného množství vlastních prostředků na 

pořízení investice. Klient úvěr čerpá jednorázově nebo postupně a splátky jsou buď 

lineární nebo anuitní dle volby klienta. Jistinu i úroky klient splácí v pravidelných 

měsíčních nebo čtvrtletních splátkách. Úroková sazba je pohyblivá nebo pevná a 

poplatky jsou stanoveny individuálně. Banka poskytuje úvěr i klientům s menším 

podílem vlastních zdrojů a dává možnost odkladu první splátky jistiny až o 12 

měsíců. Splátkový kalendář je sestaven individuálně dle potřeb a možností klienta. 
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Investiční úvěr je možno splácet až 20 let, délka splatnosti se rozlišuje dle charakteru 

poskytnutého úvěru. 

Tento typ podnikatelského úvěru vyžaduje zajištění. Toto může být provedeno 

např. nemovitostí, pohledávkami, ručením třetí osobou, věcí movitou, příp. jiným 

zajištěním. 

Základní podmínkou poskytnutí úvěru je podnikatelský účet vedený u ČSOB. 

Poté je třeba vyplnit žádost o úvěr, ve které musí žadatel vypsat základní údaje o 

společnosti a předmětu podnikání a financování. K žádosti musí žadatel připojit výpis 

z obchodního rejstříku, účetní výkazy společnosti za období předchozích 2 – 3 let 

společně s daňovým přiznáním za poslední 2 – 3 roky, ekonomické výsledky za 

poslední měsíc, podnikatelský záměr podepsaný statutárním orgánem společnosti 

s uvedením charakteristiky nosných činností a dalších významných údajů, finanční 

plán na dobu poskytnutí úvěru, potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, 

příslušným zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, prohlášení o 

vzájemných vazbách k jiným subjektům, materiály týkající se navrhovaného zajištění 

a doklad o zajištění odbytu podle charakteru produkce. 

 

 

ÚVĚROVÝ PŘÍSLIB 

Jedná se o typ podnikatelského úvěru poskytovaný právnickým osobám. Je 

vhodný především pro klienty zúčastňujících se veřejných soutěží, výběrových řízení, 

investičních obchodních záměrů podporovaných ze zdrojů Evropské unie, kde je 

požadováno prokázání finančního krytí projektu předem. Úvěrový příslib banka 

vystavuje na konkrétní projekt, veřejnou soutěž či zakázku. Součástí úvěrového 

příslibu jsou uvedeny podmínky, za kterých banka poskytne úvěrový limit. Tento typ 

podnikatelského úvěru odpovídá parametrům účelového úvěru, tzn. že úvěrový limit 

lze čerpat jednorázově nebo postupně, jistina a úroky jsou spláceny v pravidelných 

měsíčních nebo čtvrtletních splátkách, splátky úvěru jsou buď lineární nebo anuitní 

dle klienta a úroková sazba může být pohyblivá nebo fixní. Klient tím získá oprávnění 

pro naplnění podmínek čerpat úvěrový limit přislíbený bankou nebo možnost úvěrový 

limit vůbec nečerpat a to v případě dostačujících vlastních zdrojů.  
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Základní podmínkou pro poskytnutí podnikatelského příslibu je účet vedený u 

ČSOB. K žádosti je třeba dále doložit stejné podklady jako u úvěru účelového, což je 

výpis z obchodního rejstříku, účetní výkazy společnosti za období předchozích 2 – 3 

let společně s daňovým přiznáním za poslední 2 – 3 roky, ekonomické výsledky za 

poslední měsíc, podnikatelský záměr podepsaný statutárním orgánem společnosti 

s uvedením charakteristiky nosných činností a dalších významných údajů, finanční 

plán na dobu poskytnutí úvěru, potvrzení o bezdlužnosti vůči finančnímu úřadu, 

příslušným zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, prohlášení o 

vzájemných vazbách k jiným subjektů, materiály týkající se navrhovaného zajištění a 

doklad o zajištění odbytu podle charakteru produkce. V neposlední řadě musí žadatel 

předložit podmínky veřejné soutěže či výběrového řízení, k jehož účelu je úvěrový 

příslib požadován. 

 

 

VYDANÉ ZÁRUKY 

Banka vystavuje záruky na žádost klienta k zajištění závazků ve prospěch 

tuzemských i zahraničních oprávněných subjektů. Jedná se o nejužívanější 

zajišťovací nástroj zmírňující obchodní riziko. Bankovní záruky zvyšují důvěryhodnost 

dlužníka ve vztahu k věřiteli. Vznikají písemných prohlášením banky v záruční listině 

s uvedením, že banka uspokojí nároky věřitele do určité výše peněžní částky 

v případě, kdy nesplní dlužník závazek nebo budou-li splněny jiné podmínky 

stanovené v záruční listině. Na žádost klienta banka vystavuje i neplatební bankovní 

záruky. Platební bankovní záruka zajišťuje splnění jakýchkoli platebních závazků 

odběratele, např. záruka za úhradu kupní ceny, splacení úvěru, zaplacení 

leasingových splátek. Neplatební bankovní záruka zajišťuje splnění závazků 

dodavatele, např. záruka za nabídku do veřejné soutěže, vrácení platby předem, 

dobré provedení kontraktu, zádržné. Vedle platební a neplatební bankovní záruky 

banka poskytuje ještě záruku celní, příp. záruky na zajištění spotřební daně, za 

elektronické mýtné, za finanční způsobilost, pro dražby či soudní poplatky. Bankovní 

záruka je neodvolatelná a plnění z platební záruky se vždy poskytuje v peněžité 

formě. Platnost platební bankovní záruky je maximálně 1 rok, neplatní bankovní 

záruky pak 5 let. 
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Základní podmínkou pro poskytnutí bankovní záruky je zřízení podnikatelského 

účtu u ČSOB. V žádosti o poskytnutí záruky banka posuzuje rizikovost klienta 

z pohledu poskytnutí úvěrové angažovanosti, zajištění bankovní záruky, které klient 

může poskytnout. Na základě předložené žádosti o vystavení bankovní záruky, 

banka s klientem uzavře smlouvu o poskytnutí bankovní záruky. Individuálně se 

bance dokládají další dokumenty. 

 

  

 

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV TUZEMSKÝ 

Dokumentární akreditiv tuzemský představuje písemný závazek banky 

vystavený na základě instrukce kupujícího poskytnout oprávněné osobě peněžní 

plnění v dohodnuté výši a to tehdy, až budou splněny všechny náležité podmínky 

akreditivu. Jedná se o platební instrument určený společnostem k bezpečnému 

obchodování a minimalizaci rizika. Klient, při obchodní transakci jako kupující, tím 

získává jistotu, že výplata proběhne až poté, co obchodní partner splní všechny 

podmínky dle smlouvy. Kupující tím také získává větší příležitost vyjednat si 

výhodnější cenové podmínky, jelikož prodávající ocení nabídku bezpečného 

platebního nástroje. Pomocí dokumentárního akreditivu si kupující zajišťuje též 

kvalitu zboží a včasnost dodání. Z hlediska prodávajícího se jedná o jistotu, že za 

realizovanou dodávku dostane zaplaceno po splnění podmínek dokumentárního 

akreditivu. Funguje jako ochrana před rizikem platební neschopnosti kupujícího a 

může sloužit jako zajišťovací prostředek vůči subdodavatelům. 

Tuzemským dokumentárním akreditivem se řeší především dodavatelsko-

odběratelské vztahy a nákup a prodej nemovitostí. 

Tuzemský dokumentární akreditiv se vyskytuje v následujících formách: 

• potvrzený – kdy avizující banka dokumentární akreditiv na základě žádosti či 

zmocnění vystavující banky potvrdí, čímž pro banku vzniká podobný závazek 

jako pro banku vystavující, 

• avizovaný – kdy je avizující bankou dokumentární akreditiv beneficientovi 

pouze oznámen bez jejího vstupu do závazku, 
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• převoditelný – kdy může být dokumentární akreditiv převeden na jinou 

společnost, která tím získává právo akreditiv použít a dostat zaplaceno, 

• revolvingový – kdy se dokumentární akredit po vyčerpání částky nebo ve 

stanovených obdobích automaticky obnoví na původní výši. 

Společnost, z pozice kupujícího, může dokumentární akreditiv využít pouze 

v případě, pokud má u ČSOB zřízený běžný podnikatelský účet. Společnost, z pozice 

prodávajícího, může dokumentární akreditiv využít i v případě, pokud nemá u ČSOB 

zřízen podnikatelský účet. Pro získání dokumentárního akreditivu je třeba vyplnit 

příkaz k otevření akreditivu a ČSOB následně posoudí a schválí rozsah a 

poskytnutou výši a vyhotoví smlouvu o otevření akreditivu. 

 

 

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV IMPORTNÍ 

Dokumentární akreditiv importní představuje písemný závazek banky, že 

poskytne oprávněné osobě peněžní plnění v dohodnuté výši tehdy, až splní všechny 

podmínky akreditivu. Jedná se o platební instrument určený společnostem 

k bezpečnému obchodování a minimalizaci rizika při dovozu zboží a služeb. Díky 

importnímu dokumentárnímu akreditivu společnost jako dovozce získáván jistotu, že 

výplata proběhne až poté, co její obchodní partner splní všechny předepsané 

podmínky akreditivem. 

Importní dokumentární akreditiv vydává banka v následujících formách: 

• potvrzený – kdy avizující banka dokumentární akreditiv na základě žádosti či 

zmocnění vystavující banky potvrdí, čímž pro banku vzniká podobný závazek 

jako pro banku vystavující, 

• avizovaný – kdy je avizující bankou dokumentární akreditiv beneficientovi 

pouze oznámen bez jejího vstupu do závazku, 

• převoditelný – kdy může být dokumentární akreditiv převeden na jinou 

společnost, která tím získává právo akreditiv použít a dostat zaplaceno, 

• revolvingový – kdy se dokumentární akredit po vyčerpání částky nebo ve 

stanovených obdobích automaticky obnoví na původní výši. 
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Společnost může dokumentární akreditiv importní využít u ČSOB pouze 

v případě, má-li u ni zřízen běžný podnikatelský účet. Na základě žádosti a 

vyplněného příkazu k otevření akreditivu, ČSOB klientovi vytvoří ideální akreditivní 

podmínky a uzavře smlouvu o otevření akreditivu. 

 

 

DOKUMENTÁRNÍ AKREDITIV EXPORTNÍ 

Dokumentární akreditiv exportní představuje písemný závazek banky vystavený 

na základě instrukce kupujícího poskytnout oprávněné osobě peněžní plnění 

v dohodnuté výši tehdy, až budou splněny všechny podmínky akreditivu. Jedná se o 

platební instrument určený společnostem k bezpečnému obchodování a minimalizaci 

obchodního rizika při vývozu zboží a služeb. Představuje pro klienta, dodavatele 

nebo-li vývozce, jistotu, že za dodávku dostane zaplaceno, pokud splní všechny 

akreditivem předepsané podmínky. 

Exportní dokumentární akreditiv vydává banka v následujících formách: 

• potvrzený – kdy avizující banka dokumentární akreditiv na základě žádosti či 

zmocnění vystavující banky potvrdí, čímž pro banku vzniká podobný závazek 

jako pro banku vystavující, 

• avizovaný – kdy je avizující bankou dokumentární akreditiv beneficientovi 

pouze oznámen bez jejího vstupu do závazku, 

• převoditelný – kdy může být dokumentární akreditiv převeden na jinou 

společnost, která tím získává právo akreditiv použít a dostat zaplaceno, 

• revolvingový – kdy se dokumentární akredit po vyčerpání částky nebo ve 

stanovených obdobích automaticky obnoví na původní výši. 

Dokumentární akreditiv exportní ČSOB vydává i společnostem, které u ni 

nemají zřízen běžný podnikatelský úvěr.   
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DOKUMENTÁRNÍ INKASO TUZEMSKÉ  

Dokumentární inkaso tuzemské se využívá v případech, kdy obchodní partneři 

nemají pochybnost o ochotě a schopnosti protistrany zaplatit za poskytnuté zboží, 

ale v případě, kdy nejsou ochotni dodat zboží pouze proti úhradě hladkým platem. 

Představuje vždy platební závazek odběratele, nikoliv banky. Jedná se o platební 

instrument určený společnostem k bezpečnému obchodování, který přestavuje formu 

platebního styku, při kterém je vydávání dokumentů a uvolnění zboží podmíněno 

zaplacením, akceptací směnky, příp. splněním jiných podmínek ze strany odběratele. 

Dokumentární inkaso představuje větší jistotu zaplacení a klient platí nižší bankovní 

poplatky. Představuje také jistotu pro dodavatele, že odběratel obdrží doklady pouze 

při splnění inkasních podmínek. Odběratel, klient, má až do okamžiku úhrady volné 

finanční prostředky, což mu umožňuje větší flexibilitu. 

Dokumentární inkaso tuzemské vydává banka proti zaplacení, akceptaci 

směnky, příp. proti jiným úkonům. 

 

 

DOKUMENTÁRNÍ INKASO IMPORTNÍ 

Dokumentární inkaso importní se používá v případech, kdy obchodní partneři 

nemají pochybnost o ochotě a schopnosti protistrany zaplatit za poskytnuté zboží, 

ale naopak v případech, kdy druhá strana není ochotna dodat zboží pouze proti 

úhradě hladkým platem. Jedná se o platební instrument určený společnostem 

k bezpečnému obchodování. Přestavuje formu platebního styku, při které je vydávání 

dokumentů a uvolnění zboží podmíněno zaplacením, akceptací směnky či splněním 

jiných podmínek ze strany dovozce. Jedná se vždy o platební závazek odběratele, 

nikoliv banky. 

ČSOB vydává dokumentární inkaso importní proti zaplacení, akceptaci směnky, 

příp. proti jiným úkonům. 
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DOKUMENTÁRNÍ INKASO EXPORTNÍ 

Dokumentární inkaso exportní využívají vývozci v případech, kdy nemají 

pochybnost o ochotě a schopnosti protistrany zaplatit za poskytnuté zboží, ale 

naopak v případech, kdy druhá strana není ochotna dodat zboží pouze proti úhradě 

hladkým platem. Jedná se o platební instrument určený společnostem k bezpečnému 

obchodování, který představuje formu platebního styku na vydávání dokumentů a 

uvolnění zboží podmíněné zaplacením, akceptací směnky, příp. splněním jiných 

podmínek ze strany dovozce. Dokumentární inkaso představuje vždy platební 

závazek dovozce, nikoliv banky. Obchodní vztah může ovlivňovat stabilita prostředí 

v zemi dovozce, omezení dovozu v dané zemi, s níž bude obchod probíhat. 

ČSOB vydává dokumentární inkaso exportní na základě průvodního dopisu 

k dokumentům o obstarání inkasa, dále proti zaplacení, akceptaci směnky, příp. proti 

jiným úkonům.8 

 

  
 

4.1.2  Aplikace pro společnost GX CORPFIN, a.s. 

Na základě výše blíže specifikovaných forem podnikatelských úvěrů 

nabízených ČSOB budou dále vybrány pouze ty, které by společnost GX CORFIN, 

a.s. mohla využít pro potřeby rozvoje své podnikatelské činnosti. Tyto informace 

uvádí následující tabulka č. 4.1., kde je uveden přehled analyzovaných úvěrů 

s uvedením podmínek pro jejich poskytnutí. V neposlední řadě tabulka č. 4.1 uvádí 

informaci, zda nabízený úvěrový produkt splňuje podmínky a požadavky společnosti 

GX CORPFIN, a.s. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 http://www.csob.cz/cz/Firmy/Podnikatele/Uvery/Stranky/default.aspx 



47 

 

Tab. 4.1 Přehled podnikatelských úvěrů nabízených ČSOB  

Forma 
podnikatelskéh

o úvěru 

Maximální 
výše 

poskytnuté
ho úvěru 

Zajištění 
úvěru 

Splátky 
úvěru a 
úroků 

Úroková 
sazba 

Splnění 
podmínek 

Povolené 
přečerpání účtu 

5 000 000,- ano, nad 
300 000,- 

 1 rok,       
měsíčně 

pohyblivá x 

Kontokorentní 
úvěr 

- ne průběžně
, měsíčně 

pohyblivá x 

Kreditní karta 
pro podnikatele 

500 000,- ne kdykoliv 45 dní 
bezúročných 

 

Revolvingový 
úvěr 

- ano měsíčně pohyblivá x 

Malý úvěr pro 
podnikatele 

8 000 000,- ne měsíčně, 
čtvrtletně 

fixní, 
pohyblivá 

x 

Rychlý úvěr na 
podnikání 

1 500 000,- ano, nad 
300 000,-  

měsíčně fixní x 

Účelový úvěr - ano měsíčně, 
čtvrtletně 

fixní, 
pohyblivá 

x 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Z uvedených informací vyplývá, že by analyzovaná společnost mohla využít 

pouze jeden typ úvěrového produktu ve formě kreditní karty pro podnikatele. Zde 

je však komplikace ve výši maximálního úvěrového limitu, který činí 500 000,- 

Kč. S touto částkou by společnost mohla stále pracovat a průběžně ji vybírat a 

doplňovat, ale nad tento limit se nedostane. Ostatní úvěrové produkty nepřipadají 

v úvahu z důvodu, že společnost GX CORPFIN, a.s. nemá u ČSOB zřízen 

podnikatelský běžný účet. Tuto hlavní podmínku nesplňuje u povoleného 

přečerpání účtu, kontokorentního úvěru, a revolvingového úvěru. V situaci, kdy by 

společnost byla ochotna zřídit si podnikatelský úvěr u ČSOB, v úvahu by poté 

připadalo povolené přečerpání účtu a kontokorentní úvěr. Z těchto dvou 

nabízených možností by jako vhodnější volba připadalo povolené přečerpání účtu. 

V tomto případě by společnost mohla získat úvěr ve výši 3 000 000,- Kč zajištěné 

blankosměnkou. Tuto částku by však společnost musela splatit do 90, 180 nebo 

maximálně do 360 dní dle sjednaných podmínek ve smlouvě. To však pro společnost 

není ideální, vzhledem k její představě úvěru na 2 roky. Úroky by pak platila 
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měsíčně. U malého úvěru pro podnikatele, rychlého úvěru na podnikání a účelového 

úvěru společnost GX CORPFIN, a.s. nesplňuje požadavky z důvodu hodnocení 

bonity klienta, jeho rizikovosti a finanční situace. Dle komunikace s odbornými 

pracovníky ČSOB by společnost za takových podmínek tyto typy úvěrů nemohla 

získat. 

 

 

4.2 Komerční banka a.s. (KB) 

KB byla založena jako státní instituce v roce 1990 a nyní patří mezi přední 

bankovní instituce v ČR, které jsou mateřskou společností Skupiny KB. V roce 1992 

byla transformována na akciovou společnost a akcie KB byly kótovány na Burze 

cenných papírů Praha i v RM-Systému již od jejich vzniku. Od roku 2001 je součástí 

mezinárodní bankovní skupiny Société Générale, která je jednou z největších 

evropských finančních skupin. Skupina Société Générale rozvíjí diverzifikovaný 

model univerzálního bankovnictví, v němž spojuje finanční stabilitu zároveň se 

strategií udržitelného růstu. Jejím cílem je zastávat referenční pozici v oblasti 

bankovnictví orientovaného na obsluhování klientů a být uznávanou bankou na 

svých trzích.  V roce 2006 odkoupila KB 60 % podíl v Modré pyramidě, čímž získala 

plnou kontrolu nad třetí největší stavební spořitelnou v ČR. 

KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v  oblasti podnikového, 

investičního a retailového bankovnictví. KB je dostupná prostřednictvím přímého 

bankovnictví, vlastní distribuční sítě a jednotlivých poboček. Nabízí širokou škálu 

bankovních produktů a služeb včetně tzv. specializovaných služeb (penzijní 

připojištění, stavební spoření, pojištění, spotřebitelské úvěry a faktoring). 

Obsluha korporátní klientely je rozdělena do dvou segmentů. Rozdělovacím 

parametrem je obvykle roční obrat, tzv. tržby klienta a škála produktů, které využívá. 

Společnosti s obratem 60 000 000,- Kč – 1 500 000,- Kč jsou obsluhovány na 

obchodních centrech segmentu Corporate. Klienti s vyšším obratem jsou 

obsluhováni  zpravidla divizemi segmentu Top Corporations, které jsou v Praze, Brně 

a v Bratislavě. 9 

                                                           
9
 http://www.kb.cz/cs/o-bance/o-nas/zakladni-informace.shtml 
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4.2.1 Úvěrové podnikatelské produkty KB a.s. 

KB nabízí celou řadu podnikatelských úvěrů pro právnické akciové společnosti. 

Rozlišují se podle typu financování na provozní, investiční, financování nemovitosti, 

bankovní záruka a leasing. 

Mezi provozní financování KB řadí následující produkty: 

• povolený debet na podnikatelském běžném účtu, 

• kreditní karta pro podnikatele, 

• profi úvěr, profi úvěr FIX, M - profi úvěr, 

• podnikatelské provozní úvěry, 

• úvěr EuroInovace, 

• profi Faktoring, 

• kontokorentní úvěr na dobu určitou i neurčitou v Kč a cizí měně. 

Mezi investiční financování KB řadí následující produkty: 

• profi úvěr, 

• úvěr na investice v Kč a cizí měně, 

• úvěr na provozní a investiční potřeby v Kč a cizí měně, 

• profi úvěr FIX, M – profi úvěr, 

• úvěr EuroInovace, 

• úvěr na nákup akcií nebo podílu v obchodní společnosti v Kč i cizí měně, 

• úvěry s podporou ČMZRB a.s., 

• úvěr pro malé a střední podniky ze zdrojů Evropské investiční banky, 

• profi Auto. 

Mezi financování nemovitostí KB řadí následující produkty: 

• hypoteční úvěr v Kč nebo cizí měně, 

• developerské financování, 

• profi hypotéka, 

• profi úvěr, profi úvěr FIX. 
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POVOLENÝ DEBET NA PODNIKATELSKÉM ÚČTU 

Jedná se o krátkodobý kontokorentní úvěr poskytovaný v české měně a určený 

právnickým osobám, které aktivně podnikají na území ČR nebo mají oprávnění 

podnikat na území ČR. Podmínkou je jejich daňová povinnost v ČR. Klient jej využívá 

k financování výkyvu v oběžných prostředcích. Banka jej poskytuje bezúčelně, tzn., 

že nevyžaduje sdělení, na jaký účel byly finanční prostředky použity. Povolený debet 

se poskytuje v minimální částce 20 000,- Kč, v maximální částce 3 000 000,- Kč a je 

úročen dle vyhlašované úrokové sazby publikované v Oznámení KB. Úvěr, povolený 

debet, lze čerpat až po dobu 180 kalendářních dnů. Jestliže během této lhůty dojde 

k vyrovnání stavu účtu, může se povolený debet využít znovu po dobu dalších 180 

dní. Čerpání a splátky úvěru klient provádí dle svých potřeb a možností. 

Základní podmínkou pro poskytnutí podnikatelského úvěru ve formě 

povoleného debetu je zřízení běžného podnikatelského účtu u KB. Povolený debet 

do výše 500 000,- Kč banka poskytne po doložení výpisu z obchodního rejstříku, 

žádosti včetně čestného prohlášení, souhlasu k předávání informací a údajů o 

vlastnických vztazích a majetkových podílech. Povolený debet nad částku 500 000,- 

Kč banka poskytne po doložení výpisu z obchodního rejstříku, žádost včetně 

čestného prohlášení, souhlasu k předávaní informací a údajů o vlastnických vztazích 

a majetkových podílech, účetních výkazů k posouzení finanční situace společnosti za 

předcházející účetní období a předběžné výkazy aktuálního účetního období včetně 

daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za minulý účetní rok. 

 

 

KREDITNÍ KARTA PRO PODNIKATELE 

Podnikatelský úvěr ve formě kreditní karty pro podnikatele slouží podnikatelů 

právnickým osobám, které aktivně podnikají na území ČR nebo mají oprávnění na 

území ČR podnikat. Podmínkou je jejich daňová povinnost v ČR. Jedná se o typ 

revolvingového úvěru s úvěrovým limitem od 20 000,- Kč do 200 000,- Kč. Výši 

úvěrového limitu si stanoví klient po domluvě s bankou. Klient obdrží mezinárodní 

embosovanou bezkontaktní kartu MasterCard s nastaveným úvěrovým limitem. Úvěr 

lze čerpat bezhotovostně prostřednictvím plateb za zboží a služby či bezhotovostním 
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převodem z úvěrového účtu na běžný účet nebo hotovostně prostřednictvím výběru 

hotovosti z bankomatů nebo na přepážkách bank. Úvěr banka poskytuje bez 

zajištění a banka měsíčně zasílá výpisy z úvěrového účtu. 

Klient úvěr splácí měsíčně jako 1/10 z čerpané částky úvěru společně 

s úrokem. O výši splátky je klient informován pravidelným výpisem k úvěrovému účtu. 

Splátka může být provedena příkazem k úhradě nebo v hotovosti. U poskytnutého 

úvěru je nastaveno 45 denní bezúročné období. 

U kreditní karty banka jako bonus zavedla slevu 2,2 % z platby kreditní kartou 

za pohonné hmoty na čerpacích stanicích BENZINA. 

Pokud žadatel o kreditní kartu vlastní běžný podnikatelský účet u KB déle než 6 

měsíců a úvěrový limit nepřesáhne výši 200 000,- Kč, nemusí bance předkládat 

výkazy hospodaření společnosti k vyhodnocení finanční situace. V případě 

poskytování kreditní karty žadateli bez podnikatelského účtu u KB nebo klientovi KB 

s úvěrovým limitem nad 200 000,- Kč, musí předložit předběžné účetní výkazy 

společnosti za aktuální účetní období včetně kopie posledního daňového přiznání. 

 

 

PROFI ÚVĚR, PROFI ÚVĚR FIX 

Profi úvěr a Profi úvěr FIX pro právnické osoby banka poskytuje pouze klientům 

s oprávněním podnikat na území ČR s daňovou povinností v ČR. Jsou poskytovány 

výhradně v české měně. Tyto typy podnikatelského úvěru můžou být buď krátkodobé 

se splatností do jednoho roku, střednědobé se splatnosti do pěti let nebo dlouhodobé 

se splatnosti do sedmi let. Profi úvěr a Profi úvěr FIX využívají klienti jak na investiční 

financování oběžných prostředků, tj. zásob a krátkodobých pohledávek z obchodního 

styku do splatnosti, na financování hmotného investičního majetku, tak na 

financování provozních potřeb k financování nákladů na opravy a údržbu. Klient úvěr 

čerpá jednorázově nebo postupně a úroková sazba je pohyblivá. Profi úvěr klient 

splácí postupně měsíčními splátkami nebo jednorázově k datu splatnosti, úroky se 

hradí měsíčně. Profi úvěr FIX klient splácí postupně měsíčními anuitními splátkami a 

mezi termínem pro vyčerpání úvěru a první anuitní splátkou je vždy minimálně jedna 

úroková platba, následující splátka je již anuitní. 
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Zajištění úvěrů je prostřednictvím krycí blankosměnky, u částek převyšujících 

2 000 000,- Kč se používají standardní zajišťovací prostředky jako je zástavní právo 

k nemovitosti či movité věci nebo pohledávce, příp. ručení. 

Pro stávající klienty s podnikatelským běžným účtem zřízeným u KB po dobu 

alespoň 6 měsíců v závislosti na obratu realizovaném na běžném podnikatelském 

účtu lze získat Profi krátkodobý úvěr a Profi krátkodobý úvěr FIX bez dokládání 

příjmů až do výše 1 000 000,- Kč. V případě vedení účtu v délce vyšší než 12 měsíců 

lze získat Profi úvěr a Profi úvěr FIX bez dokládání příjmů u krátkodobého a 

střednědobého úvěru až do výše 3 000 000,- Kč. K takto poskytovaným úvěrům stačí 

doložit pouze doklady opravňující podnikání, tzn. výpis z obchodního rejstříku. 

V ostatních případech při zřizování Profi úvěru a Profi úvěru FIX je třeba doložit 

žádost o úvěr společně s výpisem z obchodního rejstříku, účetní výkazy za poslední 

dvě účetní období společně s daňovým přiznáním a předběžné výkazy za aktuální 

účetní období, doklady k zajištění úvěru podle charakteru zajišťovacího prostředku u 

úvěrů s částkou převyšující 2 000 000,- Kč a u nových klientů tří měsíční výpisy 

z běžného účtu. 

 

 
PODNIKATELSKÉ PROVOZNÍ ÚVĚRY 

 
Jedná se o typy podnikatelských úvěrů určených pro právnické osoby, které 

mají oprávnění podnikat na území ČR a také zde podnikají, mají na území ČR 

daňovou povinnost a splňují podmínky příslušných právním předpisů pro přijetí 

úvěru. Úvěry jsou poskytovány k profinancování provozních či investičních potřeb, 

oběžných prostředků či k přechodnému nedostatku finančních prostředků. Jsou 

poskytovány ve formě krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé v české i cizí měně. 

Vyskytuje se několik druhů podnikatelských provozní úvěrů a to: 

• Revolvingový úvěr – banka jej poskytuje buď s jedním limitem, kde 

umožňuje opakovaně navyšovat nečerpanou část úvěru o splátky 

provedené do termínu sjednaného ve smlouvě nebo se základním a 

aktuálním limitem, kde lze čerpat a splácet dle sjednaných termínů do 

výše aktuálního limitu, který lze nastavit dle finanční situace klienta a to 
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až do výše limitu základního. Poskytuje se na dobu určitou nebo 

neurčitou. 

• Kontokorentní úvěr – banka jej poskytuje na běžném kontokorentním 

účtu klienta, kde sjednaný limit debetního zůstatku nelze překročit. 

Používá se zejména k překlenutí přechodného nedostatku finančních 

prostředků na financování pohledávek z obchodního styku, zásob nebo 

provozních potřeb. Poskytuje se na dobu určitou či neurčitou v české i 

cizí měně. 

• Úvěr na oběžné prostředky – banka jej poskytuje k přímému zaplacení 

potřeb podniku, maximálně však do předpokládané výše oběžných 

prostředků nebo konkrétních druhů oběžných prostředků k určitému 

datu. Poskytuje se buď jednorázově nebo postupně v české měně i 

cizích měnách s pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou. 

• Úvěr za účelem překlenutí nedostatku finančních prostředků – banka jej 

poskytuje jako zdroj pro financování pohledávek po lhůtě splatnosti či 

výplatu mezd. Poskytuje se účelově k přímé platbě převodem na běžný. 

• Úvěr na provozní a investiční potřeby – banka jej poskytuje k přímému 

zaplacení potřeb podniku, maximálně však do předpokládané výše 

úvěrovaných potřeb. Poskytuje se jednorázově nebo postupně s pevnou 

či pohyblivou úrokovou sazby v české i cizí měně. 

 

 

 PROFI FACTORING 

Typ podnikatelského úvěru poskytovaný právnickým osobám s oprávněním 

podnikat na území ČR, osobám s daňovou povinností na území ČR, osobám, které 

mohou být dle příslušných právních předpisů příjemcem úvěru a osobám, které 

pravidelně dodávají zboží a služby stálým zákazníkům. Jedná se o formu provozního 

financování realizovaného prostřednictvím postoupení pohledávek z obchodního 

styku. Jde o moderní a snadný způsob financování pohledávek. Základem nabídky je 

tuzemský regresní faktoring, kde jsou postupovány pohledávky za tuzemskými 

odběrateli. Regresí se pro účely poskytnutí úvěru rozumí zpětné postoupení 

pohledávky v případě nezaplacení odběratelem po 90 ti dnech po splatnosti. Po 
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individuálním posouzení banka financuje i pohledávky zahraniční. Factoring 

nepředstavuje pouze financování pohledávek, ale i jejich správu, inkaso a vymáhání. 

Factoring se neposkytuje společnostem s nestabilní strukturou odběratelů, v situaci, 

kdy existuje zákaz postupování pohledávek nebo pokud jsou pohledávky zastaveny 

třetím osobám či při dodávkách majetkově propojenými společnostmi. 

Předpokladem pro poskytnutí úvěru je výpis z obchodního rejstříku, účetní 

výkazy za poslední účetní období a předběžné výkazy za aktuální účetní období 

společně s daňovým přiznáním k dani z příjmů právnických osob za poslední účetní 

období, rámcovou smlouvu, smlouvu o dílo, kopie objednávek nebo faktur ke 

každému zařazenému odběrateli. 

 
 
 
ÚVĚR NA INVESTICE V KČ A CIZÍ MĚNĚ 

Tento typ podnikatelského úvěru banka poskytuje právnickým osobám, které 

jsou oprávněny podnikat na území ČR a také zde podnikají, osobám, které mají na 

území ČR daňovou povinnost a splňují podmínky příslušných právním předpisů pro 

přijetí úvěru. Úvěr banka poskytuje klientům na pořízení hmotného a nehmotného 

investičního majetku a to jednorázově nebo postupně. Poskytnutý úvěr banka vyplácí 

jako přímé platby na účet dodavatele nebo prodávajícího na základě předložených 

dokladů, výjimečně je vyplácen na běžný účet klienta s následným ověřením 

účelovosti. Splatnost úvěru je krátkodobá, střednědobá či dlouhodobá. Úroková 

sazba je pevná nebo pohyblivá a úroky jsou spláceny měsíčně nebo čtvrtletně dle 

úvěrové smlouvy. Úvěr banka poskytuje jak v české měně, tak v cizích měnách. 

K žádosti o úvěr je žadatel povinen předložit výpis z obchodního rejstříku, 

finanční výkazy k vyhodnocení rizika, doklady k zajištění úvěru podle charakteru 

zajišťovacího prostředku. 

 

 

ÚVĚR NA PROVOZNÍ A INVESTIČNÍ POTŘEBY V KČ A CIZÍ MĚNĚ 

Úvěr je určen právnickým osobám, které jsou oprávněny podnikat na území ČR 

a také zde podnikají, osobám, které mají na území ČR daňovou povinnost a splňují 

podmínky příslušných právním předpisů pro přijetí úvěru. Úvěr banka poskytuje 
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k financování provozních potřeb vyplývajících z podnikatelské činnosti a současně 

k pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku. Financovány musí být vždy 

alespoň dva objekty úvěru, z čehož jeden musí být hmotný nebo nehmotný investiční 

majetek. Tento typ úvěru banka poskytuje jako krátkodobý, střednědobý nebo 

dlouhodobý úvěr s čerpáním jednorázovým nebo postupným a poskytuje se v české i 

cizí měně. Úroky klient splácí měsíčně nebo čtvrtletně dle sepsané smlouvy. 

Žadatel musí předložit bance žádost o úvěr společně s výpisem z obchodního 

rejstříku, finančními výkazy k vyhodnocení rizika a popř. další doklady dle banky. Je 

potřeba také doložit doklady k zajištění úvěru podle charakteru zajišťovacího 

prostředku. 

 
 
 
ÚVĚR PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY ZE ZDROJŮ EVROPSKÉ INVESTIČNÍ 
BANKY 

Tento typ úvěru je určen podnikům s méně než 250 zaměstnanci na plný 

pracovní úvazek. Úvěr je poskytován na financování rozvojových projektů 

společnosti, na financování hmotného majetku a nehmotného majetku. Financování 

se neposkytuje na výrobu zbraní, tabáku, hazard, developerské aktivity či aktivity 

s dopady na životní prostředí. Úvěr může banka poskytnout až do výše 300 000 

000,- Kč se splatností minimálně 2 roky a úrokovou sazbou 0,27 % p.a. Podmínkou 

poskytnutí je, že zdroje z Evropské investiční banky spolu s dalšími jinými zdroji 

Evropské unie nesmí tvořit více než 100 % nákladů. 

 
 
 
PROFI AUTO 

Podnikatelský úvěr určený na nákup konkrétního předem vybraného osobního 

nebo užitkového vozidla poskytovaný společností ESSOX s.r.o., což je dceřiná 

společnost KB. Nakupované vozidlo musí mít maximální hmotnost 3,5 tuny a musí 

být maximálně 6 let staré. Výše úvěru představuje pořizovací cena vozidla vč. daně 

z přidané hodnoty snížená o zálohu zaplacenou klientem u prodejce vozidla při 

podpisu smlouvu. Záloha musí činit minimálně 30 000,- Kč, maximální výše není 

omezena. U nového nebo ojetého vozidla do 5 ti let stáří činí doma splatnosti 
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úvěrové smlouvy 84 měsíců, u ojetého vozidla staršího 5 ti let 72 měsíců. Úvěr klient 

splácí pravidelnými měsíčními anuitními splátkami a je zajištěn zajišťovací smlouvou 

k vozidlu. U klientů KB není potřeba ve většině případů předkládat daňové přiznání, 

jinak je to nutnost. 

 

 
 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

Bankovní záruka představuje nejužívanější zajišťovací prostředek pro zmírnění 

obchodní rizik a vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí 

věřitele do určité finanční částky, jestliže dlužník nesplní určitý závazek a věřitel splní 

předem stanovené podmínky v záruční listině. KB poskytuje záruky platební i 

neplatební, celní záruky a protizáruky. Mezi platební záruky spadá záruka za 

zaplacení daňového dokladu, leasingových splátek, mýtného, spotřební daně, za 

splacení finančního úvěru a za úhradu nájemného. Mezi neplatební záruky patří 

záruka za předloženou nabídku, za vrácení akontace, za dobré provedení smlouvy či 

kontraktu, za záruční dobu, za vrácení zdržného. Mezi celní záruky patří tranzitní 

operace a jiné operace než v režimu tranzitu, tzv. globální, individuální. Protizáruky 

představují bankovní záruku pro konečného věřitele, kterou vystavuje jeho místní 

banka na základě protizáruky banky dlužníka. Využívá se u obchodů ve specifických 

teritoriích, jako jsou např. arabské státy.10 

 
 
 
4.2.2  Aplikace pro společnost GX CORPFIN, a.s. 

Na základě výše blíže charakterizovaných forem podnikatelských úvěrů 

nabízených KB budou dále zohledněny pouze ty, které by společnost GX CORFIN, 

a.s. mohla využít pro potřeby rozvoje své ekonomické situace. Tyto informace uvádí 

následující tabulka č. 4.2, kde je uveden přehled analyzovaných podnikatelských 

úvěrů s uvedením podmínek pro jejich poskytnutí. Dále je zde uvedena informace, 

zda společnost splňuje u příslušného nabízeného úvěrového produktu podmínky a 

požadavky k jejímu vyřízení. 

                                                           
10

 http://www.kb.cz/cs/firmy/firmy-s-obratem-pod-60-milionu/financovani/index.shtml 
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Tab. 4.2 Přehled podnikatelských úvěrů nabízených KB  

Forma 
podnikatelského 

úvěru 

Maximální 
výše 

poskytnutého 
úvěru 

Zajištění 
úvěru 

Splátky 
úvěru a 
úroků 

Úroková 
sazba 

Splnění 
podmínek 

Povolený debet 
na 
podnikatelském 
účtu 

3 000 000,- ne 
do 180 

dní 
pohyblivá  

Kreditní karta 
pro podnikatele 

200 000,- ne měsíčně 
1/10 

45 dní 
bezúročně 

 

Profi úvěr, 
Profi úvěr FIX 

3 000 000,-11 ano měsíčně pohyblivá  

Úvěr na 
investice v Kč i 
cizí měně 

- ano měsíčně, 
čtvrtletně 

fixní, 
pohyblivá 

x 

Úvěr na 
provozní a 
investiční 
potřeby  

- ano měsíčně, 
čtvrtletně pohyblivá x 

Úvěr pro malé a 
střední podniky 
ze zdrojů EIB 

300 000 000,- - - 0,27 % 
p.a. 

x 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

Z uvedených informací vyplývá, že úvěr na investice v Kč i cizí měně, úvěr na 

provozní a investiční potřeby a úvěr pro malé a střední podniky ze zdrojů Evropské 

investiční banky pro společnost GX CORPFIN, a.s. nepřipadá v úvahu. Je to 

způsobeno finanční stránkou společnosti. Pro tyto typy úvěrů se společnost jeví jako 

vysoce riziková a po konzultaci s odbornými pracovníky KB by tyto druhy půjček 

společnost nemohla získat. Co se týče splnění požadavků ostatních typů úvěrů, tak 

v úvahu připadá povolený debet na podnikatelském účtu, kreditní karta pro 

podnikatele a Profi úvěr, příp. Profi úvěr FIX. Z tohoto užšího výběru však 

                                                           
11

 Úvěr do výše 3 000 000,- Kč se poskytuje bez dokládání příjmů, nad 3 000 000,- Kč je doložení příjmů nutností. 
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musíme vyřadit kreditní karta pro podnikatele, jelikož neposkytne společnosti 

dostatečný úvěrový limit, který potřebuje. Je omezena částkou 200 000,- Kč a to pro 

společnost není dostačující. 

Povolený debet na podnikatelském účtu je jednou z možných variant pro 

společnost GX CORPFIN, a.s. Zpravidla bývá využíván k financování výkyvu 

v oběžných prostředcích a banka jej poskytuje bezúčelně. Úvěr je úročen dle 

vyhlašované úrokové sazby publikované v Oznámení KB. Úvěr lze čerpat po dobu 

180 kalendářních dnů a to opakovaně. Jestliže během této lhůty dojde k vyrovnání 

stavu účtu, může se povolený debet využít znovu po dobu dalších 180 dní. Čerpání a 

splátky úvěru by společnost prováděla dle svých potřeb a možností. Podmínkou při 

poskytování povoleného debetu v částce 3 000 000,- Kč je doložení výpisu 

z obchodního rejstříku, žádost včetně čestného prohlášení, souhlasu k předávaní 

informací a údajů o vlastnických vztazích a majetkových podílech, účetní výkazy 

k posouzení finanční situace společnosti za předcházející účetní období a předběžné 

výkazy aktuálního účetního období včetně daňového přiznání k dani z příjmů 

právnických osob za minulý účetní rok. Po konzultaci s odborným pracovníkem 

KB by společnost GX CORPFIN, a.s. v takové výši povolený debet nemohla 

získat z důvodu dosažené ztráty v podnikání za rok 2012 a nepříliš příznivé finanční 

situace. 

Profi úvěr a Profi úvěr FIX je jednou z variant nabízených podnikatelských 

úvěrů KB, kde společnost GX CORPFIN, a.s. splňuje veškeré požadavky pro jeho 

pořízení. Tyto typy podnikatelského úvěru poskytuje banka se splatností krátkodobou 

do jednoho roku, střednědobou do pěti let nebo dlouhodobou do sedmi let. 

Společnost by mohla úvěr čerpat jednorázově nebo postupně. Úroková sazba je 

pohyblivá, vázaná na RS KB v Kč, příp. PRIBOR v Kč. Profi úvěr by společnost 

mohla splácet postupně měsíčními splátkami nebo jednorázově k datu splatnosti. 

Profi úvěr FIX by společnost splácela postupně měsíčními anuitními splátkami a mezi 

termínem pro vyčerpání úvěru a první anuitní splátkou je vždy minimálně jedna 

úroková platba, následující splátka je již anuitní. Banka vyžaduje zajištění úvěrů 

standardními zajišťovací prostředky jako je zástavní právo k nemovitosti či movité 

věci nebo pohledávce, příp. ručení. Úvěr banka společnosti poskytne bez 

doložení příjmů z důvodů vedení účtu u KB v délce vyšší než 12 měsíců a to ve 
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výši 3 000 000,- Kč jako střednědobý úvěr se splatností 2 roky. K této žádosti 

společnost GX CORPFIN, a.s. doloží pouze výpis z obchodního rejstříku.  

Dle analýzy podmínek podnikatelských úvěrů u KB s následnou aplikací 

pro společnost GX CORPFIN, a.s. se jako nejvhodnější vyvinul Profi úvěr. 

 

 

 
4.3  Equa bank a.s. 

Equa bank je jednou z menších bank působících na českém trhu. Vznikla 

nedávno, v červenci roku 2011 po převzetí Banco Popolare Česká republika, a. s., 

společností Equa Group Limited. Nabízí jednoduché, srozumitelné a transparentní 

služby pro osobní i firemní bankovnictví, jejichž samozřejmostí jsou běžné a spořicí 

účty s možností vedení zdarma, víceměnové platební karty, hypotéky, termínované 

vklady, spotřebitelské půjčky, podnikatelské úvěry a pojištění. Aktuálně v současné 

době provozuje 12 poboček po celé ČR.12 

 

4.3.1  Úvěrové podnikatelské produkty Equa bank a.s. 

Bankovní instituce Equa bank a.s. nabízí menší množství podnikatelských 

úvěrů než výše analyzované bankovní instituce. Je to zapříčiněno tím, že se jedná o 

poměrně novou a malou banku. Equa bank a.s. svým klientům nabízí investiční 

úvěry ve formě malého podnikatelského úvěru zajištěného a nezajištěného, provozní 

úvěry ve formě malého podnikatelského úvěru zajištěného a nezajištěného a 

v neposlední řadě nabízí také financování nemovitostí a bankovní záruky. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12

 http://www.equabank.cz/o-nas/ 
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MALÝ PODNIKATELSKÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR – NEZAJIŠTĚNÝ 

Jedná se o úvěr investičního charakteru využívaný zpravidla na pořízení 

hmotného a nehmotného investičního majetku, např. na pořízení strojů, zařízení, 

dopravních prostředků nebo staveb.  Úvěr banka poskytuje vybraným právním 

formám právnických osob, tj. pouze pro společnost s ručním omezeným, komanditní 

společnost a veřejnou obchodní společnost. Neposkytuje se akciovým společnostem. 

Podmínkou pro tyto vybrané právní formy je mít oprávnění podnikat v ČR. Úvěr 

banka poskytuje v minimální výši 300 000,- Kč a v maximální výši 1 500 000,- Kč se 

splatností 1 roku až 7 let. Úvěr je poskytován buď neúčelově ve prospěch běžného 

podnikatelského účtu klienta vedeného u Equa bank nebo účelově na splacení úvěru 

v jiném peněžním ústavu. Klient úvěr splácí pravidelnými měsíčními anuitními 

neměnnými splátkami s možností předčasného splacení nebo provedení mimořádné 

splátky. Úvěr vyžaduje zajištění pouze avalovanou blankosměnkou. 

Úvěr nevyžaduje dokládání příjmů, účetních výkazů. Žadatel o úvěr musí 

společně s žádostí předložit výpis z obchodního rejstříku. Základní podmínkou pro 

poskytnutí úvěru je zřízení běžného podnikatelského účtu u Equa bank. 

 

 

MALÝ PODNIKATELSKÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR – ZAJIŠTĚNÝ 

Jedná se o úvěr investičního charakteru využívaný zpravidla na pořízení 

hmotného a nehmotného investičního majetku, např. na pořízení strojů, zařízení, 

dopravních prostředků nebo staveb.  Úvěr banka poskytuje vybraným právním 

formám právnických osob, tj. společnostem s ručením omezeným, komanditním 

společnostem, veřejným obchodním společnostem a malým akciovým společnostem. 

Podmínkou pro získání úvěru je mít oprávnění podnikat v ČR. Úvěr banka poskytuje 

v minimální výši 300 000,- Kč a v maximální výši 5 000 000,- s dobou splatnosti 1 rok 

až 15 let. Úvěr lze čerpat neúčelově ve prospěch běžného účtu u Equa bank nebo 

účelově na splacení úvěru v jiném peněžním ústavu či na nákup nemovitosti. Úvěr 

klient splácí pravidelnými měsíčními anuitními neměnnými splátkami nebo splátkou 

lineární. Banka poskytuje možnost předčasného splacení nebo provedení 

mimořádné splátky. U tohoto typu podnikatelského úvěru je vyžadováno zajištění 

avalovanou blankosměnkou a zajištění nemovitostí. 
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Úvěr nevyžaduje dokládání příjmů, účetních výkazů. Žadatel o úvěr musí 

společně s žádostí předložit výpis z obchodního rejstříku. Základní podmínkou pro 

poskytnutí úvěru je zřízení běžného podnikatelského účtu u Equa bank. 

 

 

MALÝ PODNIKATELSKÝ PROVOZNÍ ÚVĚR – NEZAJIŠTĚNÝ 

Jedná se o úvěr provozního charakteru využívaný zpravidla k financování 

oběžných aktiv, zejména k pokrytí časového nesouladu mezi placením závazků a 

inkasem pohledávek, předzásobení materiálem či zbožím nebo na provozní 

financování výroby. Equa bank je nabízí ve formě kontokorentního a splátkového 

úvěru, kde kontokorentní úvěr spočívá v nastavení úvěrového rámce povoleného k 

přečerpání běžného účtu vedeného u Equa bank a splátkový úvěr spočívá ve 

splácení poskytnutého úvěru z běžného účtu u Equa bank pravidelnými měsíčními 

anuitními splátkami. Úvěr banka poskytuje vybraným právním formám právnických 

osob, tj. pouze pro společnost s ručním omezeným, komanditní společnost a 

veřejnou obchodní společnost. Neposkytuje se akciovým společnostem. Podmínkou 

pro tyto vybrané právní formy je mít oprávnění podnikat v ČR. Kontokorentní úvěr 

banka poskytuje v minimální výši 300 000,- Kč a v maximální výši 1 000 000,- Kč se 

splatností 12 měsíců s automatickým prodloužením v případě plnění smluvních 

podmínek. Splátkový úvěr banka poskytuje v minimální výši 300 000,- Kč a v 

maximální výši 1 500 000,- Kč se splatností 1 roku až 7 let. Úvěry jsou poskytovány 

buď neúčelově ve prospěch běžného podnikatelského účtu klienta vedeného u Equa 

bank nebo účelově na splacení úvěru v jiném peněžním ústavu. Klient úvěr splácí 

pravidelnými měsíčními anuitními neměnnými splátkami s možností předčasného 

splacení nebo provedení mimořádné splátky. Úvěr vyžaduje zajištění pouze 

avalovanou blankosměnkou. 

Úvěr nevyžaduje dokládání příjmů, účetních výkazů. Žadatel o úvěr musí 

společně s žádostí předložit výpis z obchodního rejstříku. Základní podmínkou pro 

poskytnutí úvěru je zřízení běžného podnikatelského účtu u Equa bank. 
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MALÝ PODNIKATELSKÝ PROVOZNÍ ÚVĚR – ZAJIŠTĚNÝ 

 Jedná se o úvěr provozního charakteru využívaný zpravidla k financování 

oběžných aktiv, zejména k pokrytí časového nesouladu mezi placením závazků a 

inkasem pohledávek, předzásobení materiálem či zbožím nebo na provozní 

financování výroby. Equa bank je nabízí ve formě kontokorentního a splátkového 

úvěru, kde kontokorentní úvěr spočívá v nastavení úvěrového rámce povoleného k 

přečerpání běžného účtu vedeného u Equa bank a splátkový úvěr spočívá ve 

splácení poskytnutého úvěru z běžného účtu u Equa bank pravidelnými měsíčními 

anuitními splátkami. Úvěr banka poskytuje vybraným právním formám právnických 

osob, tj. společnostem s ručením omezeným, komanditním společnostem, veřejným 

obchodním společnostem a malým akciovým společnostem. Podmínkou pro získání 

úvěru je mít oprávnění podnikat v ČR. Kontokorentní úvěr banka poskytuje v 

minimální výši 300 000,- Kč a v maximální výši 3 000 000,- Kč se splatností 12 

měsíců s automatickým prodloužením v případě plnění smluvních podmínek. 

Splátkový úvěr banka poskytuje v minimální výši 300 000,- Kč a v maximální výši 

5 000 000,- Kč se splatností 1 roku až 15 let. Úvěr lze čerpat neúčelově ve prospěch 

běžného účtu u Equa bank nebo účelově na splacení úvěru v jiném peněžním ústavu 

či na nákup nemovitosti. Úvěr klient splácí pravidelnými měsíčními anuitními 

neměnnými splátkami nebo splátkou lineární. Banka poskytuje možnost předčasného 

splacení nebo provedení mimořádné splátky. U tohoto typu podnikatelského úvěru je 

vyžadováno zajištění avalovanou blankosměnkou a zajištění nemovitostí. 

Úvěr nevyžaduje dokládání příjmů, účetních výkazů. Žadatel o úvěr musí 

společně s žádostí předložit výpis z obchodního rejstříku. Základní podmínkou pro 

poskytnutí úvěru je zřízení běžného podnikatelského účtu u Equa bank. 
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BANKOVNÍ ZÁRUKY 

Bankovní záruka představuje jednu z nejpoužívanějších zajišťovacích produktů 

pro zmírnění obchodních rizik. Záruka spočívá v písemném prohlášení banky v 

záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určené peněžní částky, jestliže dlužník 

nesplní svůj závazek nebo jestliže budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční 

listině. V záruční listině si strany určují rozsah ručení a další podmínky s ručením 

spojené. Equa bank poskytuje platební a neplatební bankovní záruky, kde platební 

záruka spočívá např. v zaplacení nájemného, mýtného, splátky úvěru a neplatební 

bankovní záruka v zaručení se za nabídku, za splnění smlouvy, za zádržné nebo za 

vrácení akontace.13 

 

 

4.3.2  Aplikace pro společnost GX CORPFIN, a.s. 

Na základě výše blíže specifikovaných forem podnikatelských úvěrů 

nabízených Equa bank budou dále zohledněny v tabulce č. 4.3 pouze ty, které by 

společnost GX CORFIN, a.s. mohla využít pro potřeby rozvoje své podnikatelské 

činnosti. V tabulce je uveden přehled analyzovaných podnikatelských úvěrů s 

uvedením podmínek pro jejich poskytnutí a informací, zda společnost splňuje u 

příslušného nabízeného úvěrového produktu podmínky a požadavky k jejímu 

vyřízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 http://www.equabank.cz/firemni/produkty/uvery/uvery/ 
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Tab. 4.3 Přehled podnikatelských úvěrů nabízených Equa bank a.s. 

Forma 
podnikatelského 

úvěru 

Maximální 
výše 

poskytnutého 
úvěru 

Zajištění 
úvěru 

Splátky 
úvěru a 
úroků 

Úroková 
sazba 

Splnění 
podmínek 

Malý 
podnikatelský 
investiční úvěr - 
nezajištěný 

1 500 000,- ne měsíčně pohyblivá x 

Malý 
podnikatelský 
investiční úvěr - 
zajištěný 

5 000 000,- ano měsíčně pohyblivá  

Malý podnikatelský provozní úvěr – nezajištěný:  

Ve formě 
kontokorentního 
úvěru 

1 500 000,- ne měsíčně pohyblivá x 

Ve formě 
splátkového 
úvěru 

3 000 000,- ne měsíčně pohyblivá x 

Malý podnikatelský provozní úvěr – zajištěný: 

Ve formě 
kontokorentního 
úvěru 

3 000 000,- ano měsíčně pohyblivá  

Ve formě 
splátkového 
úvěru 

5 000 000,- ano měsíčně pohyblivá  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Analyzované úvěrové produkty malý podnikatelský investiční úvěr – nezajištěný 

a malý podnikatelský provozní úvěr – nezajištěný by společnost pro podporu svého 

podnikání nemohla využít, jelikož nejsou poskytovány pro akciové společnosti, nýbrž 

jen pro obchodní společnosti jiných forem. Z uvedených údajů tedy vyplývá možnost 

malého podnikatelského investičního úvěru – zajištěného, příp. malého 

podnikatelského provozního úvěru – zajištěného a to ve formě kontokorentního úvěru 

nebo splátkového úvěru. Obrovskou výhodou u všech třech typů úvěrů je 
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nedokládání příjmů. Equa bank poskytuje tyto úvěry bez dokládání příjmů. Jejich 

podmínkou pro poskytnutí však je mít běžný podnikatelský účet zřízen u Equa bank. 

Což společnost GX CORPFIN, a.s. nesplňuje. Kdyby se společnost rozhodla změnit 

bankovní instituci pro vedení běžného podnikatelského účtu a zřídila si jej u Equa 

bank, pak by se dle povahy plánovaného vynaložení finančních prostředků na 

realizaci velkoobjemové zakázky spíše jednalo o využití provozního úvěru. Malý 

podnikatelský investiční úvěr – zajištěný by tedy pro společnost nebyl ideálním. 

Nabízí se tedy varianta malého podnikatelského provozního úvěru – zajištěného ve 

formě kontokorentního či splátkového úvěru. Kontokorentní úvěr by byl pro 

společnost ideálním, kdyby jej hodlala splatit do jednoho roku. Vzhledem k tomu, že 

společnost plánovala úvěr splatit za dva roky, jako nejideálnější se jeví varianta 

splátkového úvěru. Malý podnikatelský provozní úvěr – zajištěný ve formě 

splátkového prodeje by společnost mohla získat ve výši 3 000 000,- Kč s dvouletou 

splatností s měsíčními splátkami a pohyblivou úrokovou sazbou. Banka poskytuje 

možnost předčasného splacení nebo provedení mimořádné splátky. Problémem u 

výsledného úvěrového produktu je zajištění avalovanou blankosměnkou a 

nemovitostí. Společnost GX CORPFIN, a.s. nemá ve svém majetku žádnou 

nemovitost, tímto se pro ni výsledný úvěrový produkt stává nepoužitelným. 

 

 

4.4  Raiffeisenbank a.s. (RBCZ) 

RBCZ je jednou z nejvýznamnějších a největších bank působících na českém 

trhu od roku 1993.  V roce 2006 zahájila spojování s eBankou, integrační proces byl 

dokončen v létě roku 2008. RBCZ nabízí široké spektrum služeb pro podnikové i 

soukromé klienty a její dynamický rozvoj se odráží také v celé řadě ocenění a 

celkovému růstu aktiv. Obsluhuje klienty v síti více než 120 poboček a klientských 

center, poskytuje rovněž služby specializovaných hypotečních center, firemních a 

osobních poradců.  

Majoritním akcionářem se stala se 75 % v roce 2010 rakouská finanční instituce 

Raiffeisen Bank International AG. Zbylých 25 procent drží společnost RB Prag-

Beteiligungs GmbH. Skupina Raiffeisen získává pravidelně od různých prestižních 
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časopisů, jako jsou např. Euromoney, Global Finance i The Banker ceny pro 

"Nejlepší banku ve střední a východní Evropě", síťové banky navíc získávají ocenění 

pro nejlepší banky v daných zemích regionu. 

RBCZ od samého počátku aktivně nabízí služby pro specifické potřeby svých 

klientů v různých regionech. Vedle svých ryze obchodních aktivit se banka angažuje 

v souladu se 140 letou tradicí v řadě veřejně prospěšných aktivit, zahrnujících oblast 

kultury, vzdělávání či charitativní projekty. Emblémem a tradiční ochrannou známkou 

skupiny Raiffeisen je zvláštní architektonický prvek, jež značí dvě zkřížené koňské 

hlavy (tzv. Giebelkreuz), který již po staletí zdobí štíty mnoha budov v Evropě a je 

symbolem ochrany rodin shromážděných pod společnou střechou před zlem a 

životním ohrožením.14 

 

4.4.1  Úvěrové podnikatelské produkty RBCZ a.s. 

RBCZ se pyšní svou širokou nabídku produktů a služeb pro financování 

podnikání. Mezi klasické nabízené podnikatelské úvěry zařazuje kontokorentní úvěr, 

revolvingový úvěr, investiční úvěr, projektové financování a financování zásob se 

zárukou ČMZRB. 

Jako další uvádí tzv. zelený úvěr na podporu investic malých a středních 

podniků do energetické činnosti a do obnovitelné energie se zvýhodněnou úrokovou 

sazbou. 

Součástí poskytovaných podnikatelských úvěrů je také úvěr ze zdrojů Evropské 

investiční banky pro malé a střední podniky a finanční podpora dotací ze 

strukturálních fondů EU. 

Samozřejmostí mezi formami podnikatelských úvěrů je dokumentární akreditiv a 

inkaso, vystavování záruk, faktoring a leasing. 

 

                                                           
14

 https://www.rb.cz/o-bance/o-bance/profil-banky/ 
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KONTOKORENTNÍ ÚVĚR 

Představuje formu podnikatelského úvěru spočívající v povoleném přečerpání 

podnikatelského běžného účtu k poskytnutí prostředků na překlenutí splatnosti 

pohledávek, na nákup zásob, materiálu, příp. na mimořádné výdaje. Obrovskou 

výhodou je okamžité použití, zdroj financí a možnost využít pouze potřebné částky. 

Je možno jej zřídit i v cizích měnách. Banka nevyžaduje zajištění nemovitosti. Úvěr 

klient čerpá automaticky provedením úhrady z běžného účtu a splácí též 

automaticky, bezhotovostním převodem nebo vložením hotovosti. Banka úvěr 

poskytuje až do výše 50 000 000,- Kč. 

 

 

REVOLVINGOVÝ ÚVĚR 

Forma podnikatelského úvěru, s jejímž vyřízením klient obdrží finanční 

prostředky na překlenutí období mezi fakturací a splatností svých pohledávek. Klient 

může úvěr čerpat a splácet opakovaně prostřednictvím dílčích čerpání na základě 

předloženého seznamu pohledávek. Úvěr tedy klient čerpá a splácí jednotlivými 

tranžemi a standardně splácí jednu tranži načerpáním další. Tím je dosaženo, že 

přesně dopředu ví kolik za konkrétní tranži zaplatí na úrocích. Banka poskytuje úvěr 

v maximální výši 50 000 000,- Kč v české i cizí měně. U tohoto typu úvěru banka 

vyžaduje jeho zajištění např. nemovitostí, pohledávkou, bankovní zárukou či 

zásobami. 

 

INVESTIČNÍ ÚVĚR 

Podnikatelský úvěr využívaný klienty pro obnovu či rozšíření zařízení 

společnosti, pro financování strojů, zařízení, dopravních prostředků a dalších 

technologií. Úvěr banka poskytuje v české i cizí měně s možností individuálního 

splátkového kalendáře a odkladem splátek až na dva roky. Banka úvěr poskytuje bez 

zajištění nemovitosti až do výše 50 000 000,- Kč s možnosti splácení až 15 let 

s fixací úrokové sazby na volitelné období. Úvěr se čerpá účelově jednorázově či 

postupně na domluvené prostředky a to proti předloženým fakturám nebo kupní 

smlouvě. 
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VYSTAVOVÁNÍ ZÁRUK 

Součástí forem bankovních podnikatelských úvěrů jsou i tzv. bankovní záruky. 

RBCZ poskytuje svým klientům jak záruky platebního charakteru, tak charakteru 

neplatebního. Bankovní záruka v podstatě představuje jednu ze základních právních 

forem nejen zajištění závazku, ale i k zajištění jiných než platebních závazků, které 

vyplývají ze smlouvy. RBCZ poskytuje následující druhy záruk: 

• záruka za předloženou nabídku – jedná se o druh neplatební záruky 

spočívající v neodvolatelném závazku vystavující banky zaplatit určenou 

částku v případě, kdy příkazce nesplní závazky vyplývající z podmínek 

řízení na zakázku, 

• záruka za splnění platebních závazků – jedná se o formu platební 

záruky, která představuje neodvolatelný závazek banky zaplatit do výše 

určené částky v případě, že příkazce nesplní svůj platební závazek 

uvedený v záruční listině, 

• záruka za vrácení platby předem – jedná se o formu neplatební záruky, 

která představuje neodvolatelný závazek banky zaplatit předem určenou 

peněžní částku v případě, kdy příkazce po obdržení akontace nesplní 

své smluvní závazky na dodávku zboží či služeb kryté zárukou, 

• záruka za správné provedení smlouvy – jedná se o formu neplatební 

záruky, která představuje neodvolatelný závazek banky zaplatit určenou 

částku v případě, kdy dodavatel nesplní smluvní závazky své dodávky, 

• záruka za splnění závazků v záruční době – jedná se o formu neplatební 

záruky, která představuje neodvolatelný závazek banky zaplatit do 

určené výše částku v případě, kdy příkazce nesplní své smluvní závazky 

v záruční době, 

• záruka za zádržné – jedná se o formu neplatební záruky, která 

představuje neodvolatelný závazek banky zaplatit odběrateli určenou 

částku v případě, kdy dodavatel po obdržení zádržného nesplní závazky 

v záruční lhůtě, 

• záruka za úvěr – jedná se o formu platební záruky představující 

neodvolatelný závazek banky zaplatit určitou sumu v případě, kdy 

dlužník nesplní závazky z úvěrové smlouvy uzavřené s příjemcem. 
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FACTORING  

Factoring představuje odkup, financování a správu krátkodobých pohledávek 

vzniklých klientům na základě uskutečněných dodávek zboží a služeb, kdy jsou 

odkupovány jak pohledávky za tuzemskými odběrateli, tak za odběrateli 

zahraničními. Factoring především využívají výrobní a obchodní společnosti, jejichž 

obchodní aktivity vykazují rychlou obrátku, vyžadují poskytování krátkodobých 

dodavatelských úvěrů a kladou vysoké nároky na provozní kapitál. Odkup 

pohledávek probíhá formou úplatného postoupení bance, kdy RBCZ odkupuje 

pohledávky ve výši 100% částky uvedené na faktuře včetně daně z přidané hodnoty 

a na postoupené pohledávky poskytuje svým klientům zálohu ve výši 80% až 90% 

jejich hodnoty. Doplatek pohledávky poté banka poukáže na účet klienta a to 

neprodleně po obdržení úhrady od dlužníka. Banka umožňuje postup, odprodej 

pohledávek v minimální výši 30 000 000,- Kč se splatností delší než 14 dní. 

Podmínkou je, že jejich odkup musí být před lhůtou splatnosti.15 

  

 

4.4.2 Aplikace pro společnost GX CORPFIN, a.s. 

Na základě výše blíže charakterizovaných forem podnikatelských úvěrů 

nabízených RBCZ budou dále zohledněny pouze ty, které by společnost 

GX CORFIN, a.s. mohla využít pro potřeby rozvoje své podnikatelské činnosti. Tyto 

informace uvádí následující tabulka č. 4.4, kde je uveden přehled analyzovaných 

podnikatelských úvěrů s uvedením podmínek pro jejich poskytnutí. Dále je zde 

uvedena informace, zda společnost splňuje u příslušného nabízeného úvěrového 

produktu podmínky a požadavky k jejímu vyřízení. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 http://www.rb.cz/firemni-finance/firmy/uvery-financovani-obchodu-a-zaruky/ 
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Tab. 4.4 Přehled podnikatelských úvěrů nabízených RBCZ 

Forma 
podnikatelského 

úvěru 

Maximální 
výše 

poskytnutého 
úvěru 

Zajištění 
úvěru 

Splátky 
úvěru a 
úroků 

Úroková 
sazba 

Splnění 
podmínek 

Kontokorentní 
úvěr 

50 000 000,- ne měsíčně 
pohyblivá, 

fixní 
x 

Revolvingový 
úvěr 

50 000 000,- ano měsíčně 
pohyblivá, 

fixní 
x 

Investiční úvěr 50 000 000,- ne měsíčně 
pohyblivá, 

fixní 
x 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Po analýze podmínek výše uvedených úvěrových produktů by společnost GX 

CORPFIN, a.s. nemohla využít ani jeden z nich. Důvodem je zřízení běžného 

podnikatelského účtu u RBCZ, zajištění nemovitostí a zadluženost společnosti. Po 

předložení žádosti a odborné komunikaci s odpovědnými pracovníky RBCZ by dle 

dosavadní finanční situace a s dosavadními ekonomickými výsledky společnost 

podnikatelský úvěr od RBCZ nezískala. Společnost se pro RBCZ jeví jako nebonitní 

a představuje pro banku obrovské riziko. 

 

4.5 Česká spořitelna, a.s. (ČS) 

Kořeny ČS sahají až do roku 1825, kdy zahájila svou činnost Spořitelna česká. 

V roce 1992 navázala na tradici českého a později československého spořitelnictví 

ČS jako akciová společnost. Od roku 2000 je ČS členem Erste Group, jednoho 

z předních poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě. V dnešní 

době má více než 5,3 miliónů klientů a tím si zajistila pevné postavení na českém 

trhu. I přesto se stále snaží zkvalitňovat své produkty a služby a zefektivňovat 

pracovní procesy. 
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ČS je moderní banka orientovaná nejen na fyzické osoby, malé a střední firmy, 

ale i na města a obce. Svou roli hraje také ve financování velkých korporací a 

v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Na českém kapitálovém trhu patří 

mezi významné obchodníky s cennými papíry. Ne nadarmo byla vyhlášena bankou 

roku 2013 a současně nejdůvěryhodnější bankou roku 2013.16 

 

4.5.1 Úvěrové podnikatelské produkty České spořitelny, a.s. 

ČS má ve svém portfoliu nemalé množství různých druhů podnikatelských 

úvěrů, mezi něž patří kontokorentní úvěry, provozní a investiční úvěry, neúčelové 

úvěry a v neposlední řadě hypoteční úvěry. 

 

FIREMNÍ KONTOKORENT ČS 

Kontokorent poskytuje společnostem možnost čerpat peníze z účtu a 

nepřemýšlet, kolik má na něm v dané chvíli peněz. ČS umožňuje čerpat z účtu až do 

výše 1 000 000,- Kč. Klient úvěr splácí a čerpá dle svých potřeb a možností. 

Splacenou částku je možno opět čerpat, např. v případě vyčerpání 1 000 000,- Kč 

splatíte bance 250 000,- Kč, tuto částku je možno opět čerpat. Klient má možnost 

sám si zvolit typ úrokové sazby, a to pevnou po celou dobu splácení nebo 

odvozenou od PRIBORU či základní sazby banky. Banka nevyžaduje dokládání 

účelu poskytnutých peněžních prostředků. Do výše 500 000,- Kč banka vyžaduje 

zajištění pouze směnkou, nad tuto částku banka vyžaduje individuální zajištění. 

K vyřízení kontokorentního úvěru musí žadatel předložit výpis z obchodního 

rejstříku a prokázat se občanským průkazem totožnosti jednatele společnosti. 

Základní podmínkou je zřízení podnikatelského běžného účtu u ČS, na kterém je 

možno kontokorentní úvěr poskytnout. K žádosti musí jednatel společnosti také 

předložit daňové přiznání společně s účetními výkazy za poslední zdaňovací období. 

                                                           
16

 http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/profil-ceske-sporitelny-d00014413 
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PROVOZNÍ ÚVĚR 

Provozní úvěry jsou ČS poskytovány na provoz podnikání, tj. na nákup zásob a 

materiálu a k pokrytí nákladů společnosti. Úvěr je poskytován na jeden až tři roky 

s možností automatické obnovy. Výše poskytovaného úvěru je neomezená a 

stanovuje se dle výsledku hospodaření společnosti. Způsob zajištění se řeší dle výše 

úvěru. Klient si sám volí úrokovou sazbu, pevnou nebo pohyblivou. Úvěr klient splácí 

dle svých možností a splacenou sumu může znovu čerpat, obdobně jako u 

kontokorentu. Čerpat peníze z poskytnutého úvěru lze jednorázově nebo postupně. 

K žádosti o poskytnutý úvěr musí žadatel předložit výpis z obchodního rejstříku, 

občanský průkaz k ověření totožnosti jednatele společnosti a daňové přiznání 

společně s účetními výkazy za poslední účetní období a předběžné výkazy za 

aktuální účetní období. Nezbytným předpokladem pro získání úvěru je běžný 

podnikatelský účet vedený u ČS. 

 

INVESTIČNÍ ÚVĚR 

Investiční úvěr poskytuje banka na nákup strojů, zařízení kanceláře, nákup 

vozidel, cenných papírů, obchodních podílů, příp. na další investice. Je možno jej 

využít i na pokrytí dřívějších úvěrů či půjček. Maximální výše úvěru je limitována 

ekonomickými výsledky žádající společností a na základě toho je přizpůsobován 

způsob zajištění úvěru. Klient si sám volí pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbu a 

úvěr může čerpat dle svých potřeb pravidelně, nepravidelně či jednorázově. Úvěr je 

poskytován se splatností až na 8 let. 

K žádosti o poskytnutý úvěr musí žadatel předložit výpis z obchodního rejstříku, 

občanský průkaz k ověření totožnosti jednatele společnosti a daňové přiznání 

společně s účetními výkazy za poslední účetní období a předběžné výkazy za 

aktuální účetní období. Nezbytným předpokladem pro získání úvěru je běžný 

podnikatelský účet vedený u ČS. 
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NEÚČELOVÝ ÚVĚR 

Neúčelový úvěr využívají klienti na překlenutí finanční tísně, je možné jej využít 

i pro pokrytí dřívějších úvěrů a půjček a lze ho kombinovat i s dalšími úvěry. Úvěr je 

poskytován v maximální výši 6 000 000,- Kč s možností splácení až 8 let. Splátky i 

úroky si klient nastavuje sám dle svých možností. Čerpání je jednorázové na účet 

klienta. Úvěr do výše 1 250 000,- Kč se poskytuje bez zajištění, nad tuto částku je 

zajišťován nemovitostí. 

K žádosti o poskytnutý úvěr musí žadatel předložit výpis z obchodního rejstříku, 

občanský průkaz k ověření totožnosti jednatele společnosti a daňové přiznání 

společně s účetními výkazy za poslední účetní období a předběžné výkazy za 

aktuální účetní období. Nezbytným předpokladem pro získání úvěru je běžný 

podnikatelský účet vedený u ČS. 

 

HYPOTEČNÍ ÚVĚR – KOMERČNÍ HYPOTÉKA 

Komerční hypotéku banka poskytuje až na 15 000 000,- Kč a slouží pro 

rozšíření majetku o nemovitosti, kanceláře či výrobní haly. Výše úvěru se stanovuje 

dle ekonomických výsledků společnosti. Úvěr je poskytován se splatností až 15 let. 

Úrokovou míru si klient volí sám a to pevnou či pohyblivou. Zajištění je prováděno na 

základě směnky a zástavního práva. 

K žádosti o poskytnutý úvěr musí žadatel předložit výpis z obchodního rejstříku, 

občanský průkaz k ověření totožnosti jednatele společnosti a daňové přiznání 

společně s účetními výkazy za poslední účetní období a předběžné výkazy za 

aktuální účetní období. Nezbytným předpokladem pro získání úvěru je běžný 

podnikatelský účet vedený u ČS.17 

 

 

                                                           
17

 http://www.csas.cz/banka/content/inet/internet/cs/sc_11285.xml 
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4.5.2 Aplikace pro společnost GX CORPFIN,a.s 

Na základě výše blíže specifikovaných forem podnikatelských úvěrů 

nabízených ČS budou dále zohledněny pouze ty, které by společnost 

GX CORFIN, a.s. mohla využít pro potřeby rozvoje své podnikatelské činnosti. Tyto 

informace uvádí následující tabulka č. 4.5, kde je uveden přehled analyzovaných 

podnikatelských úvěrů s uvedením podmínek pro jejich poskytnutí a s informací, zda 

společnost splňuje u příslušného nabízeného úvěrového produktu podmínky a 

požadavky k jeho vyřízení. 

 

 

 Tab. 4.5 Přehled podnikatelských úvěrů nabízených ČS  

Forma 
podnikatelského 

úvěru 

Maximální 
výše 

poskytnutého 
úvěru 

Zajištění 
úvěru 

Splátky 
úvěru a 
úroků 

Úroková 
sazba 

Splnění 
podmínek 

Firemní 
kontokorent ČS 

1 000 000,- ano 
dle potřeb 
a možností 

pohyblivá, 

fixní 
 

Provozní úvěr neomezená ano dle potřeb 
a možností 

pohyblivá, 
fixní 

 

Investiční úvěr neomezená ano měsíční pohyblivá, 
fixní 

 

Neúčelový úvěr 6 000 000,- 

Do 
1 250 000,- 

bez 
zajištění 

měsíční pohyblivá, 
fixní 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Z uvedených informací vyplývá, že všechny analyzované úvěrové produkty by 

mohla společnost GX CORPFIN, a.s. využít. U všech typů úvěrů je nezbytnou 

podmínkou zřízení běžného podnikatelského účtu, a jelikož toto společnost 

nesplňuje, nemohla by žádný z úvěrů v danou chvíli využít. Kdyby přistoupila 

k možnosti převedení běžného podnikatelského účtu k ČS, nabízely by se všechny 

produkty. V případě firemního kontokorentu ČS by společnost mohla čerpat úvěr 
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pouze do limitu 1 000 000,- Kč. S touto částkou by mohla společnost pracovat dle 

svých potřeb a možností, např. když splatí částku 250 000,- Kč, tuto může opět 

čerpat. Je ale stále omezována a musela by si spočítat, zda by s takovou sumou 

obstála. Dle povahy účelu svého financování pro potřeby realizace zakázky se spíše 

jedná o potřeby provozního úvěru, investiční úvěr tedy není pro potřeby společnosti 

optimálním. Provozní úvěr je ČS poskytován až na tři roky s možností automatické 

obnovy. Výše poskytovaného úvěru je neomezená a stanovuje se dle výsledku 

hospodaření společnosti. Způsob zajištění se řeší dle výše úvěru. Tento typ úvěru se 

zdá být optimálním, ale po komunikaci s odbornými pracovníky ČS by společnost 

tento typ úvěru nemohla získat z důvodů své zadluženosti. Pro ČS je v danou chvíli 

společnost GX CORPFIN, a.s. nebonitní společností, která představuje pro banku 

riziko, na které nepřistoupí. V situaci, kdy by společnost žádala o neúčelový úvěr, je 

opět nucena dokládat účetní výkazy, na základě kterých by ČS podnikatelský 

neúčelový úvěr společnosti neposkytla. 
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5.  ZÁVĚR 

 

V dnešní době existuje celá řada bankovních institucí nabízejících širokou škálu 

různých forem podnikatelských úvěrů. Výběr nejideálnějšího úvěrového produktu 

závisí na mnoha faktorech. Dle komunikací s odbornými pracovníky bankovních 

institucí nejvíce jejich nabídky ovlivní vztah, který již klient s bankou má. V prvé řadě 

dle postupů vždy banka hodnotí bonitu klienta, na základě které nastává rozhodovací 

proces přijmutí či odmítnutí poskytnutí úvěru. 

Cílem práce byla charakteristika nabízených úvěrových produktů u pěti 

bankovních institucí, Československé obchodní banky, a.s., Komerční banky a.s., 

Equa banky a.s., Raiffeisenbanky a.s. a České spořitelny a.s. s následnou analýzou 

jejich podmínek a formou dotazování, rozhovorů a sběru informací vyhodnocení 

optimálního úvěrového produktu pro společnost GX CORPFIN, a.s. 

Během sběru dat a získávání informací v terénu u příslušných bankovních 

institucí vždy každá banka přistupovala k mým žádostem o sounáležitost a pomoc při 

zpracování nabídek stejným způsobem. Při jednání za společnost musí vždy fyzická 

osoba předložit výpis z obchodního rejstříku a prokázat občanským průkazem svou 

totožnost jakožto osoba možná jednat za společnost. Pokud se osoba neprokáže 

jako jednatel společnosti, banky odmítají jednat a poskytovat informace.  

Analýza podmínek úvěrových produktů nabízených bankovními institucemi 

prokázala, že ve většině případů musí mít společnost vždy zřízen běžný 

podnikatelský účet u dané bankovní instituce. Vzhledem k tomu, že společnost 

k tomuto řešení nechtěla přistoupit a trvala na ponechání běžného podnikatelského 

účtu u Komerční banky a.s., varianty pro poskytnutí úvěru se poměrně zúžily.  

Vzhledem ke krátké existenci společnosti a její zadluženosti působila pro banky 

dle dotazování jako nebonitní s vysokým rizikem. Na základě této finanční stránky by 

banky společnosti žádný úvěrový produkt neposkytly. Jediným možným řešením se 

tak nabízelo sáhnout pro některou z nabídek Komerční banky a.s. V úvahu tak 

připadaly tři typy úvěrových produktů, povolený debet na podnikatelském účtu, 

kreditní karta pro podnikatele a Profi úvěr. Společnost z této nabídky vyřadila kreditní 
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kartu pro podnikatele, jelikož nenabízí dostatečný úvěrový limit. Povolený debet na 

podnikatelském účtu by mohla společnost čerpat ve výši 3 000 000,- Kč po dobu 180 

kalendářních dní a to i opakovaně. Z důvodů dokládaní příjmů a následné analýzy 

bonity klienta, by banka tento typ úvěru společnosti neposkytla. Jako poslední 

varianta a dle výzkumu a zjištěných informací, ta nejvhodnější, je Profi úvěr. 

Společnost GX CORPFIN, a.s. splňuje veškeré požadavky pro jeho pořízení. 

Vzhledem k tomu, že společnost je klientem banky v délce vyšší než 12 měsíců, 

banka poskytne úvěr bez doložení příjmů.  

Na základě uvedených informací společnost GX CORPFIN, a.s. získá Profi úvěr 

ve výši 3 000 000,- Kč jako střednědobý úvěr se splatností 2 roky a úrokovou sazbou 

pohyblivou vázanou na PRIBOR v Kč. Přehled výše úrokových sazeb vázaných na 

PRIBOR za rok 2013 a 2014 je uveden v příloze č. 5. Bankovní poplatky 

poskytnutého úvěru jsou zobrazeny v příloze č. 6. 
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SEZNAM ZKRATEK 

 

ČR – Česká republika 

ČNB – Česká národní banka 

příp. – případně 

resp. - respektive 

VH – výsledek hospodaření 

PRIBOR - Prague Interbank Offered Rate 

a.s. – akciová společnost 

s.r.o. – společnost s ručením omezeným 

ČSOB – Československá obchodní banka 

KB – Komerční banka 

RBCZ – Raiffeisenbank 

ČS – Česká spořitelna 

Sb. – sbírky 

Kč – koruna česká 

tab. – tabulka 

tis. - tisíc
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