


 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

 

EKONOMICKÁ FAKULTA 

 

 

 

 

KATEDRA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ 

 

 

Analýza a výběr vhodných bankovních produktů pro konkrétní podnik 

Analysis and Selection of Appropriate Financial Products for the Company 

 

 

 

 

 

Student:    Bc. Janetta Schwarzová  

Vedoucí diplomové práce:  Ing. Blanka Poczatková, Ph.D., MBA 

 

 

     Ostrava 2014 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prohlášení 

 „Prohlašuji, že jsem celou práci včetně příloh vypracovala samostatně.“ 

 

V Kravařích dne 25.4.2014  

 

Bc. Janetta Schwarzová  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 Ráda bych touto cestou poděkovala vedoucí své diplomové práce Ing. Blance 

Poczatkové, Ph.D., MBA, za její ochotu, lidský přístup a odborné rady, kterými přispěla 

k vypracování.



3 

 

Obsah 

1 Úvod 5 

2 Teoretická východiska problematiky 7 

2.1 Banka a její základní funkce 7 

2.1.1 Historie bank a bankovních systémů 7 

2.1.2 Struktura bankovnictví v ČR po vstupu do EU 9 

2.1.3 Centrální banka ČR 10 

2.1.4 Obchodní banky ČR 11 

2.1.5 Legislativa v bankovnictví 12 

2.2 Bankovní produkty a služby pro SME 14 

2.2.1 Bankovní produkt 14 

2.2.2 Bankovní účet 15 

2.2.3 Platební styk 16 

2.2.4 Platební karty 17 

2.2.5 Elektronické bankovnictví 18 

2.2.6 Poradenská činnost banky 19 

2.2.7 Úvěrové produkty 19 

2.3 Klienti, segmentace klientů 27 

2.3.1 Segmentace klientů 27 

2.3.2 Právní předpisy klientů SME 29 

2.3.3 Fyzické osoby podnikatelé 30 

2.3.4 Právnické osoby 30 

2.4 Metodická část 30 

2.5 SWOT analýza 32 

2.6 Metoda párového srovnání 34 

3 Představení podniku 36 

3.1 Specifikace klienta 36 



4 

 

3.1.1 Historie společnosti 36 

3.1.2 Podnikatelské prostředí v ČR 39 

3.2 Požadavky klienta 40 

4 Vlastní analytická část 41 

4.1 Analýza vybraných bank a nabízených produktů SME 41 

4.1.1 Komerční banka a.s. 41 

4.1.2 GE Money Bank 43 

4.1.3 Česká spořitelna 45 

4.1.4 Raiffeisenbank a. s. 47 

4.1.5 LBBW 49 

4.2 Shrnutí kapitoly 51 

5 Komparace vybraných bankovních produktů 52 

5.1 Metoda párového srovnání 52 

5.2 Porovnání bankovních produktů na základě požadavků konkrétního klienta 55 

5.2.1 Porovnání firemních účtů 56 

5.2.2 Porovnání firemních úvěrů 59 

6 Doporučení pro klienta 65 

6.1 Výsledky párového srovnání 65 

6.2 Doporučení pro klienta 67 

6.3 Realizace doporučení 67 

6.4 Rizikové faktory 67 

6.5 Shrnutí kapitoly 68 

7 Závěr 69 

Seznam použité literatury 71 

Seznam zkratek 76 

Prohlášení o využití výsledků diplomové práce  

Seznam příloh  



5 

 

1 Úvod 

 Zajištění financování podniku patří mezi základní předpoklady pro jeho fungování. 

Podnik, který chce rozvíjet své aktivity, chce inovovat, expandovat na nových trzích se jen 

stěží nevyhne potřebě cizího kapitálu. Firmy v posledních letech s investičním financováním 

velmi váhaly. Díky krizi panoval útlum. Teď přichází na řadu investice týkající se koupě 

nemovitostí, obnovy technologie apod. Firmy chtějí a musejí obnovit a modernizovat zařízení 

budovy i technologie. Společnosti zvažují co má být předmětem financování, jsou opatrné, 

chtějí předejít chybám a financování plánují velmi pečlivě. Banky disponují kapitálem, rády 

by peněžní prostředky půjčily, ale i ony se snaží být velmi opatrné a obezřetné při 

schvalovacích procesech. Po úvěrových produktech je mezi podnikateli velký zájem, ke 

kterému přispívá také silná konkurence nebo nízké úrokové sazby. Klienti si mohou vybírat z 

dobrých nabídek. Banky si podmiňují při schválení úvěrového obchodu také převedení 

platebního styku. 

 Cílem diplomové práce je objektivním způsobem zpracovat a zhodnotit nabídku 

firemních účtů a firemních úvěrů u vybraných bank. Nabídka je zpracována na základě 

jednání s klientem, analýzy a zjištění jeho potřeb. Dle požadavků a preferencí klienta jsou 

porovnávány vybrané banky, nabídka firemních účtů a podmínky úvěrů. Pomocí metody 

párového srovnávání jsou určeny priority, váhy a následné doporučení, které má  potvrdit 

přijatelnou nabídku dle požadavků klienta.  

 Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické 

části práce jsou uvedena teoretická východiska vybrané oblasti z problematiky bankovnictví, 

historický vývoj bankovnictví, legislativní požadavky, struktura bankovnictví po vstupu do 

Evropské unie, její základní principy,  vybrané bankovní produkty, metoda párového srovnání 

a představení klienta včetně jeho požadavků a preferencí.  

 Praktická část diplomové práce představuje vybrané bankovní ústavy, a to:  Komerční 

banku a.s., GE Money Bank a.s., Českou spořitelnu a.s., LBBW Bank CZ a.s. a 

Raiffeisenbank a.s. Jde o subjekty finančního trhu, které jsou představeny včetně nabídky 

běžných účtů pro podnikatele a možnosti financování. Je provedeno srovnání vybraných 

klíčových parametrů dle požadavků a preferencí klienta, jejich vyhodnocení, srovnání 

firemních účtů a nabídky firemních úvěrů s komentářem a praktický výpočet metody 
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párového srovnání včetně trojúhelníkové matice. Vyhodnocené údaje jsou uvedeny 

v tabulkách a grafech a jsou okomentovány. Jde o rozbor, jehož cílem je nákladové 

uspořádání podle cenové výhodnosti, které má odhalit atributy nabízených produktů a služeb, 

a vyhodnotit nejvhodnější nabídku pro právnickou osobu. Je třeba si uvědomit, že v oblasti 

porovnávání vždy pracujeme se subjektivními preferencemi klienta. Pro oblast srovnávání 

existuje celá řada publikací, které porovnávají různými způsoby preference, stanoví váhy a 

vyhodnocují klíčová kritéria. Z tohoto důvodu jsou v teoretické části práce uvedeny příslušné 

vzorce, které jsou aplikovány v praktické části práce.  

 Přínosem diplomové práce je ucelený přehled o využívání bankovních produktů pro 

firemní klienty, analýza a komparace jednotlivých vybraných peněžních ústavů, nabídky 

firemních účtů a firemních úvěrů dle zadání, požadavků a preferencí klienta. Jde o ucelený 

přehled včetně tabulkového a grafického porovnání jednotlivých atributů a parametrů, které 

hrají při rozhodování klienta zásadní roli.  

 Na základě provedené analýzy nabídky parametrů firemních účtů a parametrů firemních 

úvěrů je uvedeno shrnutí a doporučení pro konkrétního klienta včetně grafického zpracování a 

porovnání výhodnosti nabídek jednotlivých peněžních ústavů.  
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2 Teoretická východiska problematiky 

 Předmětem teoretické části je vymezení obecného rámce bankovnictví, její historie, 

bankovní soustavy a legislativní základny. Na to navazuje charakteristika a věcný popis 

vybraných bankovních produktů a služeb pro podnikatele. Další navazující podkapitolou jsou 

klienti, jejich segmentace, popis metod, přístupů a prostředků k řešení problematiky 

bankovnictví.   

2.1 Banka a její základní funkce 

 Bankovní systém, banky, produkty, služby jsou nedílnou součástí života každého 

člověka v dnešní globalizované společnosti. Znalost bankovnictví, výběr vhodného 

bankovního produktu, regulace, zhodnocení depozit a rizika s tím spojená jsou stále více 

zaryty do každodenních činností firem i jednotlivců, že řešení těchto záležitostí vyžaduje stále 

větší, hlubší a rozsáhlejší znalosti (Dvořák, 2005).  

 Bankovní soustavu můžeme definovat dle Pospíšila (2007, s. 25) jako „Souhrn všech 

bank ve státě a také závazných pravidel jejich fungování. Její aktuální stav je determinován 

historickým vývojem, ekonomickým a právním prostředím země, tradicemi i vlivem 

mezinárodní politické a hospodářské situace a mezinárodních bankovních institucí.“  

2.1.1 Historie bank a bankovních systémů  

Historie bank a bankovních systémů se vyznačuje: 

 soudržností zprvu nezávislých bankovních domů do jednotného celku a 

institucionalizované bankovní soustavy; 

 náklonnost k optimalizaci bankovního sytému, která zahrnuje v tržních 

ekonomikách jak centrální banku, tak obchodní banky;  

 dvoustupňová organizační soustava – centrální banka a obchodní banky; 

 rozdělení bankovnictví na pojišťovnictví, investiční fondy a jiné specifické činnost 

(Pospíšil, 2007). 
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Historie bankovnictví 

 První banka byla v Čechách založena v roce 1824. Od první poloviny 19. století 

působili na území Čech a Moravy první směnárníci, kteří měli soukromý charakter a za různě 

vysoký úrok půjčovali peníze.  

 V roce 1833 byl založen pro potřeby malých střadatelů Poštovní spořitelní ústav. Šlo o 

systém tzv. lidového peněžnictví, občanské záložny a úvěrová družstva, která známe pod 

názvem kampeličky.  

 V roce 1890 vznikla veřejná instituce Zemská banka království Českého, která byla 

nevýdělečná a stala se hlavní bankou, která v českých zemích úvěrovala. Od roku 1865 

poskytovala hypoteční úvěry také Hypoteční banka království Českého, která byla založena 

coby veřejnoprávní instituce. Oba tyto peněžní ústavy se soustředily na dlouhodobé úvěry. 

Střednědobé a krátkodobé úvěry zajišťovaly spořitelny, úvěrová družstva a záložny.  

 V druhé polovině 19. století došlo k prudkému rozmachu tzv. obchodních bank. Zprvu 

se zakládaly pobočky rakouských bank, např. Österreichische Creditanstalt, poté začaly 

vznikat české banky. Mezi prvními byly např. Živnostenská banka, Česká průmyslová banka, 

Pražská úvěrová banka aj.   

 V roce 1918 po vzniku republiky nastal velký proces akvizic, převzetí jedné banky 

druhou silnější bankou a fúzí obchodních bank. Z těchto bank se formovaly banky 

univerzální.  Banky poskytovaly eskont směnek, nezanedbatelná byla účast na burzovních 

obchodech, které úvěrovaly a podporovaly státní pokladnu. Pomáhaly s úvěrovými 

transakcemi. Mezi nejsilnější finanční centra první republiky patřil bankovní dům rodiny 

Petschků, kteří měli židovský původ. 

 Národní banka československá začala jako nově zřízena akciová společnost fungovat 

v roce 1926 pod všeobecně známou zkratkou NBČ. Bankrot vídeňské banky Österreichische 

Creditanstalt na počátku 30. let měl za následek paniku, která způsobila masivní vybírání 

depozit, což způsobilo okamžitý pokles na pražské burze. Důsledkem byl odliv zahraničního 

kapitálu z Československa a stagnace pohledávek Československa mimo hranice. I přes tyto 

potíže se dokázalo české bankovnictví bez větší újmy vymanit z krize a zapojit se do 

předválečného rozmachu.  
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 Nástupem nacizmu v roce 1938 byl vyhuben vysoce rozpracovaný bankovní systém a 

celý bankovní sektor.  

 Rok 1945 znamenal pro všechny banky na území státu na základě dekretu prezidenta 

republiky č. 102 znárodnění. Následně v roce 1948 došlo ke sloučení všech působících bank, 

ponechána byla pouze pro účely krátkodobého financování Živnobanka a Investiční banka, 

která měla zajistit dlouhodobé úvěrování.  

 Od roku po reformě 1990 funguje v České republice dvoustupňový systém v čele 

s Českou národní bankou a komerčními bankami. Od tohoto roku funguje bankovní regulace 

a dohled České národní banky. Velkým problémem zůstávala toxická aktiva, která byla 

v minulosti poskytnuta Státní bankou československou tehdy státním podnikům. Dluhy 

zůstaly státním podnikům, které byly postupně převedeny do soukromého vlastnictví. Úvěry 

byly převedeny na nově vznikající banky, které vznikly ze Státní banky československé tj. 

Komerční banka Praha, Všeobecná úvěrová banka Bratislava. Podstatná část toxických aktiv 

byla převedena na Konsolidační banku. Vylepšit kapitálovou přiměřenost, která byla 

podmínkou České národní banky pomohl tzv. Stabilizační program, který menším bankám 

pomohl odprodat toxické úvěry České finanční s.r.o. 
1
 

2.1.2 Struktura bankovnictví v ČR po vstupu do EU 

 Česká republika se stala členem Evropské unie 1.4.2005. Základním kriteriem EU 

v oblasti bankovnictví je získání jednotné bankovní licence. Získání bankovní licence je v 

souladu s EU a je jednotné pro všechny členy. Licence udělena v jednom státě je platná ve 

všech zemích EU, díky tomu, že licence jsou plně harmonizovány. Jednotným dokumentem, 

který obsahuje činnosti bank, jejich principy včetně získání licence je Směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2000/12/ES. Tyto principy byly převzaty i do našeho zákona o bankách 

(Dvořák, 2005).  

                                                 

1
 BANKOVNÍ GRAMOTNOST. Historie českého bankovnictví [online]. [12.9.2013]. Dostupné z: 

http://www.bankovnigramotnost.cz/clanky/58966/historie-ceskeho-bankovnictvi.aspx  
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 Česká republika zakomponovala do svých legislativních norem požadavky Evropské 

unie. Zaručuje bankovním klientům bezpečí, stabilitu v rámci bankovního trhu. Liberalizace 

bankovních a pojišťovacích služeb je spojena s pohybem kapitálu a s jeho následnou 

liberalizací. V současnosti hýbe světem evropská hospodářská krize. Evropská komise jakožto 

vrcholový orgán EU chce zavést pro banky speciální daň. Principem je zdanit finanční 

transakce na území unie. Otázkou zůstává, jak budou banky reagovat. Nabízí se varianta, že 

banky, které se snaží o služby prostřednictvím internetu zdarma své služby zpoplatní a tím 

budou muset od základu změnit svoji stávající strategii (Němec, 2011).  

2.1.3 Centrální banka ČR 

 Války, pohromy na státní pokladnu, sklony mocnářů k rozhazovačnosti, ale také 

jednotná ražba mincí byly důvodem utvoření centrální banky. Nejstarší centrální bankou na 

světě se pyšní Anglie a Švédsko.  

 Role centrální banky na území naší republiky je ukotveno v ústavním zákoně č. 6/1993 

Sb., o České národní bance. Cílem České národní banky je podpora obecné hospodářské 

politiky státu, která vede k udržitelnému hospodářskému růstu. Dále udržení cenové stability, 

tzn. udržení takové úrovně úrokových sazeb, která nebude nikterak brzdit hospodářskou 

expanzi, ale naopak nebude ekonomiku přehřívat.  

 Centrální banka má v každém státě zcela výjimečnou pozici, nemůže ji nahradit žádná 

jiná banka a jde o vrcholovou instituci bankovního systému. Jednou ze základních funkcí je 

výhradní právo emise bankovek. Ve výčtu práv bývá zpravidla uváděna na prvním místě. 

Monetární politika státu je výhradně právem Centrální banky, která je jeho vrcholovým 

orgánem. Prioritou je cenová stabilita státu, Centrální banka má celou řadu nástrojů, které 

uplatňuje k jejímu dosažení. Ovlivňuje cenovou hladinu, určuje výši klíčových úrokových 

sazeb, se kterými dále pracují obchodní banky, určuje povinné minimální rezervy bank, určuje 

pravidla pro hotovostní operace, reguluje praní špinavých peněz, určuje ukazatele kapitálové 

přiměřenosti, která jsou závazná pro komerční banky.  

 V České republice je Centrální banka nazývána Bankou bank. Vede účty komerčním 

bankám, poskytuje jim úvěry, přijímá od nich depozita, dohlíží na činnost obchodních bank, 

zajišťuje zúčtovací procesy mezi bankami, jde o tzv. clearing, určuje výši povinných 
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minimálních rezerv, které zároveň spravuje a zároveň je iniciátorem bankovní legislativy. 

Uděluje licence novým bankám na trhu, dále provádí bankovní dohled, určuje veškeré 

předpisy pro jejich fungování. 

 V neposlední řadě určuje kurz domácí měny k zahraničním měnám. Díky svým 

devizovým rezervám zajišťuje devizovou likviditu a určuje výši její hodnoty (Pospíšil, 2007) .  

2.1.4 Obchodní banky ČR 

 Subjekty, které na základě bankovní licence podnikají, obchodují s penězi a velmi často 

vystupují v roli finančních zprostředkovatelů nazýváme Komerčními (obchodními) bankami. 

Tyto banky uplatňují tři zásady. Banky musí být dostatečně likvidní, tzn. že musejí být 

schopny dostát svým závazkům vůči svým klientům. Žádá-li klient o vyplacení svých 

finančních prostředků na svém účtu, banky musí svému závazku dostát. V druhé řadě 

hovoříme o pravidlu rentability, které se vypočítá coby rozdíl mezi úrokem z poskytovaných 

úvěrů a úrokem naspořenými depozity. Banka s penězi na účtech svých klientů obchoduje a 

chce, aby peníze generovaly zisk. Poslední zásadou, která je neméně důležitá je bezpečnost.
2
  

 Komerční banky můžeme podle toho, jaké činnosti vykonávají uspořádat do dvou 

základních modelů a to na banky univerzální a na banky specializované. To znamená, zda se 

zabývají např. investiční činností atd. Hranice není pevně dána, mění se podle zvyklostí, 

tradic v dané zemi, podmínek a legislativních norem.  

 Vzor univerzálního bankovnictví – model typický pro Evropu tedy i ČR. Banky 

poskytují veškeré bankovní služby, tzn. přijímají vklady, poskytují úvěry, provádějí platební 

styk apod., tak i produkty investičního bankovnictví, například obchody s cennými papíry, 

emisní obchody, majetkovou správu aktiv apod. 

 Vzor specializovaného bankovnictví – principem je diverzifikace komerčního a 

investičního bankovnictví. Komerční banky mají na investiční obchody a jiné typy 

specializovaných služeb dceřiné společnosti.  

                                                 

2
 A-BANKY. Banky v České republice [online]. [12.9.2013]. Dostupné z: http://www.a-banky.cz/banky-v-ceske-

republice/ 
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 Zaměřují-li se obchodní banky na menší klienty a drobné bankovní obchody, hovoříme 

o tzv. retail banking. Specializace na většinu populace, na přijímaní vkladů, na poskytování 

drobných půjček a úvěrů, mluvíme o tzv. costumer banking. Naopak orientují-li se banky na 

podnikovou klientelu a na úvěrování společností, jde o tzv. corporate banking. Zaměřují-li se 

banky na úvěrování měst, hovoříme o tzv. municipal banking. O international bankingu 

hovoříme, pokud banky specializují svou činnost na obchod se zahraničními institucemi, kdy 

roli hrají úrokové sazby, konverze a devizové obchody (Pospíšil, 2007).  

 V České republice funguje v současnosti 44 bank a poboček zahraničních bank. Část z 

tohoto počtu je tzv. specializovaných bank, tj. bank, které neposkytují plné spektrum 

bankovních služeb, ale soustředí se na jeden nebo několik málo typů bankovních produktů, 

zpravidla úvěrových - např. Česká exportní banka (exportní úvěry), Hypoteční banka 

(hypotéky) nebo stavební spořitelny (stavební spoření a úvěry), kterých je v současnosti na 

českém trhu šest.  

2.1.5 Legislativa v bankovnictví 

 V České republice je bankovnictví upraveno řadou legislativních norem a právních 

předpisů. Ústava České republiky v hlavě 6 čl. 98 stanoví, že Česká národní banka je ústřední 

bankou státu, tzv. bankou bank. Do činnosti České národní banky lze zasahovat pouze na 

základě zákona. Zákonů, které ovlivňují a působí na bankovní sektor v České republice široká 

škála, proto jsou v  teoretické části diplomové práce uváděny pouze základní zákony a 

legislativní normy. 

 

Vybrané legislativní předpisy platné v České republice: 

 Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění změn zákona č. 377/2005 Sb. 

zákon stanoví hlavní cíl centrální banky, kterým je zabezpečování stability měny; 

 Zákon č. 21/1999 Sb., o bankách, ve znění změn podle zákona č. 377/2005 Sb. 

zákon o bankách se skládá ze čtrnácti částí. První část obsahuje základní ustanovení 

týkající se vymezení základních pojmů, obsahuje popis činností, které mohou 
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banky poskytovat. Druhá část se zabývá poskytováním bankovních licencí, na které 

dohlíží a uděluje ČNB; 

 Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických 

platebních prostředcích a platebních systémech; 

 Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění změn podle zákona č.354/2004 

Sb.; 

 Zákon č. 124/2002 Sb., o platebním styku, ve znění změn podle zákona č. 257/2004 

Sb.; 

 Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti; 

 Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu; 

 Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování; 

 Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech. 

 Problematiky bankovnictví se týkají také některá ustanovení v Zákonu o obchodních 

korporacích č. 90/2012 Sb. a Občanském zákoníku č 89/2012 Sb.
3
 

 

                                                 

3
 BANKOVNICTVÍ FINANCE STUDENTSKÉ EU. Přehled základních norem upravujících bankovnictví 

[online]. [18.9.2013]. Dostupné z: http://bankovnictvi-finance.studentske.eu/2008/04/pehled-zkladnch-norem-

upravujcch.htm 

 

http://bankovnictvi-finance.studentske.eu/2008/04/pehled-zkladnch-norem-upravujcch.htm
http://bankovnictvi-finance.studentske.eu/2008/04/pehled-zkladnch-norem-upravujcch.htm
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2.2 Bankovní produkty a služby pro SME  

2.2.1 Bankovní produkt 

  Pod pojmem bankovní produkt myslíme produkty a služby, které zprostředkovávají 

nebo nabízejí peněžní instituce za účelem uspokojit klienta, ale také za účelem dosažení zisku. 

Banka dává klientovi k dispozici širokou paletu, klient si vybere produkty a služby, které chce 

využívat a za ně platí bance poplatek. Nabídka jednotlivých bank se od sebe vzájemně liší. 

Vlastnost společná pro všechny produkty a služby nabízené bankami jsou: abstraktní 

charakter, dualismus, vzájemná provázanost a podmíněnost.  

  Abstraktní charakter znamená, že bankovní produkt nelze uchopit, není viditelný a lze 

pouze sledovat vývoj a výkyvy úrokových sazeb. Nelze jej skladovat a nelze jej hromadit. 

Zároveň se nedají nijak patentovat, tudíž nelze zabránit převzetí nově vymyšleného produktu 

či služby jinou bankou. Představí-li banka určitý produkt a ten je mezi klienty úspěšný, po 

určitém čase přijde s tímto produktem také jiný peněžní ústav. Klient neřeší, kdo byl na trhu 

první, ale u kterého bankovního ústavu získá tuto službu či přidanou hodnotu za výhodnějších 

podmínek. 

 Dualismus se odvíjí od finančního objemu a počtu jednotlivých produktů. Obě tyto 

vlastnosti jsou důležité pro dosažení profitability jednotlivých produktů.  

 Vzájemnou provázaností a podmíněností se míní, že produkty banky neexistují samy o 

sobě, ale jsou na sobě navzájem závislé. Například platební karta je vedena k danému číslu 

účtu, banka ji nabídne pouze klientovi, který účet vlastní (Revenda, 2012).  

 Dalším kritériem, které specifikují bankovní produkt je kvalita a cena. Čím více je 

produkt nebo služba kvalitnější, tím více se zvyšuje jeho hodnotová cena. Aspekt hodnotové 

ceny se odvíjí od klientovy poptávky po bankovním produktu. Pokud víme, že daný produkt 

je ve fokusu zájmu klientů, banky se snaží, aby zájem stále rostl. Prostřednictvím 

marketingového průzkumu trhu nebo mystery shoppingu zjistíme případné nedostatky 

produktu či služby a budeme se je snažit eliminovat, minimalizovat a přilákat i ostatní klienty. 

Průzkum trhu provádí marketingové oddělení banky před uvedením produktu či služby na trh. 

Správně provedený proces marketingového výzkumu definuje možného kupujícího 

s předstihem a umožňuje bance produkt či službu zacílit na klíčového klienta (Sekerka, 1997).  
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2.2.2 Bankovní účet 

 Základním prvkem produktové nabídky všech bank je bezesporu běžný účet, který 

banky vedou pro své klienty. Tento účet je zprostředkovaným odrazem vztahů mezi bankou a 

klientem. Můžeme jej charakterizovat jako účet pohledávek a závazků. V pozici věřitele je 

banka pokud eviduje na účtu klienta své pohledávky, v pozici dlužníka, pokud má banka 

vzniklý závazek vůči klientovi, např. má zaplatit úrok na spořícím účtu (Dvořák, 2005).  

Druhy klientských bankovních účtů 

 Podle použití a účelu vedou banky klientům různé druhy účtů, které zohledňují techniku 

jejich vedení, ale také legislativní požadavky. Toto členění není napříč bankami zcela 

jednotné, protože prezentace může být rozdílná. Účty mohou být také v důsledku zvýšení 

atraktivity různě modifikovány, kombinovány nebo jmenovány. Jejich podstata vychází 

z uvedeného členění. 

a) Běžné účty 

 Jde o základní bankovní produkt, protože stojí obvykle na začátku obchodního vztahu 

mezi klientem a bankou. Banka předpokládá, že klient využije i celou řadu jiných bankovních 

produktů, např. platební kartu, internetové bankovnictví, pojištění, úvěrové produkty.   

b) Kontokorentní účty 

 Jde o kombinaci běžného a úvěrového účtu. Tyto účty lze přečerpat do záporu,  klient 

v případě dostatku disponibilních zdrojů nemusí využívat a může jej chápat jako rezervu 

k účtu.  

c) Vkladové termínované účty 

 Jde o účty, které slouží ke zhodnocení zdrojů klienta. Klient nemůže s tímto účtem 

pracovat jako s běžným. Terminované vklady jsou vklady znějící na pevnou částku, u nichž je 

dispozice s vkladem omezena sjednanou dobou splatnosti nebo výpovědní lhůtou.  

d) Deponní účty 

 Účty, na kterých vede banka pro své klienty cenné papíry a jiné investiční nástroje jsou 

nazývány účty deponními (Dvořák, 2005). 
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2.2.3 Platební styk 

 „Platební styk je organizovaný bankami, jehož prostřednictvím je realizovány přesun 

platebních prostředků mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (Kašparovská, 2003, s.76).“ 

 Platební styk se provádí prostřednictvím peněz, toto zajištění je jednou ze základních 

funkcí a principů bank. Platebním stykem rozumíme vyrovnání závazků mezi klienty neboli 

subjekty. Platební styk můžeme rozdělit do několika kategorii: 

Hotovostní platební styk: 

 bezhotovostní platební, 

 zahraniční platební styk, 

 šeky, 

 hotovostní platební styk. 

 Jde o všechny bankovní operace, které jsou prováděny prostřednictvím peněz, tj. mincí 

a bankovek na pokladních přepážkách bankovních poboček. Hotovostní platební styk se 

realizuje prostřednictvím zákonných a platných platidel. Může jít o výběry hotovosti nebo 

vklady na účty (Kašparovská, 2003).  

 „Právnická osoba může složit hotové peněžní prostředky na účet příjemce 

prostřednictvím pokladního dokladu nebo si může ze svého účtu nechat vyplatit hotovost. 

Získat hotovost je možné také předložením šeku, viz níže nebo prostřednictvím využití 

přepážky banky, kde klient předloží platební kartu, tzv. operace cash advance (Sekerka, 1997, 

s. 166-167).“ 

a) Bezhotovostní platební styk 

 Pod tímto pojmem rozumíme transakce, které nejsou uskutečňovány prostřednictvím 

peněz, ale pouze slouží k vyrovnání pohledávek a závazků mezi jednotlivými bankovním 

klienty. Jde o účetní zápisy. Klienti využívají písemné formy zadávání příkazů, která je 

poměrně nákladná a proto hojně využívají internetové bankovnictví. Jde o tzv. homebanking 
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s využitím osobního počítače klienta. Tento způsob komunikace probíhá na základě smluvní 

dokumentace, které je zpravidla součástí založení účtu mezi bankou a klientem.  

b) Zahraniční platby 

 Tzv. hladké platby, úhrady do zahraničí, které jsou provedeny na základě písemně 

vystaveného platebního příkazu, popřípadě online zadané platby přes internetové rozhraní. 

Tyto příkazy musí splňovat všechny náležitosti, tj. jméno příkazce, číslo účtu, jméno, číslo 

účtu a přesnou adresu příjemce, částku a měnu, název banky příjemce nebo její BIC, účel 

úhrady a platební titul, podpis příkazce, datum. V případě nesplnění těchto podmínek dochází 

ke vrácení platby domovské bance a klientovi vzniknou druhotné náklady za reklamaci a 

doplnění informací.  

 Zahraniční platební styk můžeme dále dělit na došlé hladké platby ze zahraničí, tj. 

platby a úhrady ze zahraničí. Hlavní předpoklady pro zahraniční platební styk vyplývá 

z devizového zákona (219/95Sb.) a z opatření ČNB na tento zákon navazující. Zahraniční 

platební styk mohou provádět pouze banky, které obdržely licenci od ČNB a jsou k této 

činnosti způsobilé.  

c) Šeky 

 Jedním ze základních nástrojů platebního styku je šek. Ten může být použit jako 

bezhotovostní nástroj placení nebo být použit pro výběr hotovostí. Šek je cenný papír, který 

musí splňovat podstatné náležitosti (Kašparovská, 2003).  

2.2.4 Platební karty 

 Platební karty se řadí bezesporu mezi moderní instrumenty bezhotovostního platebního 

styku, které klienti využívají k výběru hotovosti nebo při úhradě spotřebních výdajů. Platební 

karta debetní je vydávána k účtu, kreditní platební karta představuje úvěrový rámec, který 

může klient čerpat.  

 Držitelem platební karty je obvykle majitel účtu, karta může být vystavena i pro další 

osoby oprávněné disponovat s prostředky na účtu.  



18 

 

 V roce 1914 byla v USA společností Western Union Telegraph Company vydána první 

věrnostní platební karta. Pro tento typ karet je charakteristické, že s ní lze platit pouze 

v obchodní síti vydávající společnosti. V roce 1950 vydala společnost Diners Club 

International v USA první univerzální platební kartu.  

 V posledních letech se výrazným způsobem zvýšil počet klientů  majících platební 

kartu, počet míst, kde lze platební kartou zaplatit, případně si formou tzv. Cashbacku vybrat 

hotovost přímo na pokladně u obchodníka (Dvořák, 2005).  

2.2.5 Elektronické bankovnictví 

 Jde o formu komunikace mezi klientem a bankou za použití moderních komunikačních 

kanálů. Klient nemusí chodit do banky pokaždé, spoustu věcí si může vyřídit z pohodlí 

domova nebo kdekoli. Způsob vyřízení je operativnější a dostupnější než na papírovém 

nosiči, který je nákladný a elektronická forma komunikace je neustále k dispozici. Nevýhodou 

může být ztráta kontaktu mezi klientem a bankou nebo možnost zneužití elektronického 

bankovnictví. Elektronické bankovnictví dělíme na dvě základní skupiny Internet banking a 

Home banking (Nehybová, 1999). 

a) Internet banking 

 Službou, která je v současnosti velmi využívána je elektronické bankovnictví, tzv. 

Internet banking. Podstatou této služby je komunikace mezi bankou a klientem 

prostřednictvím počítače a internetového připojení. V mnoha bankách záleží, kde, a u kterého 

počítače je klient napojen. Ověření oprávněnosti nakládání s finančními prostředky se provádí 

pomocí digitálních certifikátů, elektronického klíče nebo elektronického podpisu. Klient se 

přihlásí na webové stránky banky a online zadává příkazy, inkasa, sleduje pohyby na 

bankovním účtu apod. 

b) Home banking 

 Další službou je tzv. Home banking, který je ve své podstatě velmi podobný Internet 

bankingu, ale ke komunikaci mezi klientem a bankou je využíván osobní počítač klienta, na 

kterém je naistalován speciální bankovní program, který zajišťuje bezpečnost dat. Home 

banking umožňuje provádění operací platebního styku mezi bankou a klientem pouze 
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elektronicky a v reálném čase. Tento způsob je velmi jednoduchý, bezpečný a jeho přidaná 

hodnota je v propojení účetního systému s ekonomickými programy. Z tohoto důvodu je 

hojně využíván podnikatelskými subjekty (Dvořák, 2005).  

2.2.6 Poradenská činnost banky 

 Mezi činnosti, které banky poskytují mimo platební instrumenty, úvěrování, investice 

atd. patří finanční poradenství se specialisty. Jde o placenou službu dle sazebníku. Ve většině 

případů se jedná o poradenství v oblasti fúzí a akvizic. Peněžní instituce mohou poskytovat  

další placené služby, jako např. daňové a právní služby nebo poradenství v oblastí řízení aktiv 

a pasiv. Jde o službu, která pro klienta vytváří přidanou hodnotu.  

 Poradenství může být poskytováno pouze erudovanými specialisty z příslušného oboru 

s dostatečnou praxí. Peněžní ústavy se mohou při poskytování tohoto druhu služeb vystavovat 

provozním rizikům, proto je třeba předem zcela jasně definovat rámec a obsah služeb včetně 

ohodnocení za tuto placenou službu. Tato taxa je rovněž zakotvena ve smlouvě mezi bankou a 

klientem (Pavelka, 1996).  

2.2.7 Úvěrové produkty 

 Poskytování úvěrů a další formy bankovního financování patří mezi nejdůležitější 

obchody komerčních bank. Banky poskytují celou řadu různých úvěrů, které se liší 

nejrůznějšími charakteristikami, ať je to lhůta splatnosti, způsob čerpání, účelovost úvěru, 

zajištění apod. Proto i vlastní členění úvěrů je poměrně obtížné, neboť je třeba zvolit 

kriterium, podle kterého budeme úvěry klasifikovat (Pospíšil, 2007). 

 Vzhledem ke skutečnosti, že úvěrová problematika je velmi obšírnou kapitolou, autorka 

se ve své diplomové práci věnuje pouze vybraným typům úvěrových produktů.  

 Úvěrové produkty bank představují u univerzálních bank obvykle podstatnou část aktiv. 

Z toho vyplývá význam těchto produktů pro banky, na druhé straně ovšem i význam 

úvěrových produktů je zcela zásadní i z hlediska rizik banky.  

 Za bankovní úvěrové produkty budeme považovat ty produkty, které umožňují klientům 

určitý způsob jejich financování a produkty s tím související. Z hlediska banky se jedná 

především o poskytování finančních prostředků svým klientům v podobě různých úvěrů, ale i 
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takové formy, kdy banka pouze závaznou formou garantuje poskytnutí prostředků, v případě, 

že budou splněny určité okolnosti (Dvořák, 2005).  

 Mimo klasické úvěrové produkty nabízejí banky ještě tzv. závazkové úvěry, resp. 

bankovní záruky, které pro klienta neznamenají bezprostřední získání likvidních prostředků. 

Banka se pouze v určité formě zaručuje za svého klienta a zavazuje se splnit jeho závazek, 

pokud tak klient neučiní sám a pokud o to banka bude věřitelem požádána. Je tomu tak i tzv. 

alternativních forem financování, které lze charakterizovat jako bankovní produkty, které 

umožňují klientům získat finanční prostředky za určitých specifických podmínek – 

nejznámější je faktoring a forfaiting.  

 Nejčastějším kriteriem podle kterého bývají klasické úvěrové obchody členěny je 

kriterium časové, tedy lhůta ve které mají být peněžní prostředky – jistina a úrok – bance 

vráceny. Podle tohoto kriteria se úvěrové obchody člení na: 

 krátkodobé úvěry – jistina a úrok musí být splaceny do 1 roku od poskytnutí 

peněžních prostředků bankou; 

 střednědobé úvěry – jistina a úrok musí být splaceny v rozmezí 1 až 4 rok od 

poskytnutí peněžních prostředků bankou; 

 dlouhodobé úvěry – splatnost jistiny a úroků je delší než 4 roky.  

 Jiné členění úvěrů může naopak zohledňovat jejich hlavní charakteristiku a účel, takže 

úvěry jsou v tomto případě členěny například na eskontní, provozní, investiční, kontokorentní, 

spotřební, hypoteční apod. (Pospíšil, 2007).  

a) Krátkodobé úvěrové produkty 

 Kontokorentní úvěry 

 Mezi nejvýznamnější zastupitele krátkodobého financování patří kontokorentní úvěr. 

Principem tohoto typu krátkodobého úvěru je, že klient může přecházet do debetu na svém 

účtu, i když nemá právě disponibilní zůstatek. Úvěr se  automaticky vyrovná příchozí 

transakcí. Z povahy úvěru plyne, že velmi často se mění jeho stav i zůstatek. Předem 

dohodnutý rámec představuje maximálně přípustný limit debetu. Klient tuto možnost 
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přečerpání může chápat jako rezervu k účtu. Zpravidla se tento úvěr poskytuje na dobu 

určitou se splatností jeden rok a automatickou obnovou. Klient může v debetu setrvat 

maximálně 180 dnů, následně limit dorovnat na jeden den a opět čerpat.  

 Přečerpá-li klient limit úvěru, banka mu toto zpravidla umožní, ale klient je nositelem 

dodatečných sankčních nákladů (Dvořák, 2005).  

 Úvěr na provozní potřeby 

 Jedná se o nejobvyklejší formu financování pohledávek za odběrateli klienta, který je 

úvěrován. Pohledávka má dánu lhůtu splatnosti a banka nefinancuje pohledávky, které jsou po 

splatnosti ani na zásoby zajištěné zálohami a ani na zálohy, které jsou poskytnuty 

dodavatelům. Tyto finanční prostředky jsou určeny na provozní potřeby a jsou určené 

k přímému zaplacení na základě předloženého seznamu odběratelů a pohledávek ve lhůtě 

splatnosti. Banka zkoumá zda nejde o subjekty, které jsou jakkoli provázány např. zda nejde o 

ekonomicky spjatou skupinu. Dalším parametrem je tzv. koncentrace – kolik pohledávek je za 

jedním odběratelem. Banka smluvně stanoví výši dle svého uvážení. Klient může čerpat a 

splácet peněžní prostředky jednorázově nebo postupně, dohodnuté termíny jsou uvedené ve 

smlouvě o úvěru (Půlpánová, 2007).  

 Eskontní úvěr 

 Jedná se o klasický směnečný úvěr, ale jeho význam a využití je v současné době 

zanedbatelné (Dvořák, 2005).  

 „Podstatou eskontního úvěru je odkup směnky bankou před datem splatnosti směnky. 

Délka eskontního úvěru je rovna zbytkové době splatnosti směnky, tj. době od nákupu do data 

splatnosti směnky. Cenou eskontního úvěru je diskont, tedy srážka z nominální směnečné 

částky. Klient dostane vyplacenou směnečnou sumu sníženou o diskont, ovšem směnečný 

dlužník splácí celou nominální směnečnou částku (Kašparovská, 2003, s. 45).“  

 Akceptační úvěr 

 „Podstatou tohoto typu úvěru je akceptace  směnky bankou. Klient banky vystaví 

směnku, kterou banka po prověření bonity klienta akceptuje. Banka se akceptací směnky stává 

hlavním směnečným dlužníkem. Jde o zvláštní typ úvěru, neboť banka sama v momentě 
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akceptu neposkytuje žadateli o akcept peněžní prostředky, pouze prodává své „dobré jméno“. 

Akceptovanou směnku předá žadatel o akcept směnečnému věřiteli, remitentovi. Je-li 

s akceptovanou směnku dále placeno věřitelům, vzniká obchodní dodavatelský úvěr, ve které 

však hlavním dlužníkem není indosant, ale banka (Kašparovská, 2003, s. 47).“ 

 Kreditní karta pro podnikatele 

 Jde o velmi využívaný nástroj platebního styku, který poskytuje tzv. „bezúročné 

období“, které trvá ve většině případů 45dnů. Pokud klient do konce tohoto období úvěrový 

rámec vyrovná, neplatí úroky a klient si půjčí bezplatně. V opačném případě musí začít 

splácet minimální splátku (obvykle 5 % nebo 10 %), aby úvěr umořil. Principem kreditní 

karty je, že rozdíl mezi úvěrovým rámcem a dlužnou částkou je klientovi stále k dispozici a 

klient tyto prostředky může využít.  Ve srovnání s kontokorentem je kreditní karta o něco 

„svobodnější“, protože k jejímu získání často není nutné mít u dané banky běžný účet. 

Nejdůležitější podmínkou získání kreditní karty je měsíční příjem podnikatele.  

 Kreditní kartu lze vnímat jako rychlejší získání zdrojů, zhruba o měsíc a půl. Místo aby 

klient čekal, než na účet obdrží vyinkasované pohledávky, použije prostředky ihned a až 

peníze skutečně dorazí, splatí bance úvěr bez úroku. Cenou za toto „příjmové zrychlení“ jsou 

poplatky za vydání karty a za vedení úvěrového účtu. Od poplatků za vedení úvěrových účtů 

začaly banky ustupovat.
4
  

b) Střednědobé úvěry 

Střednědobé úvěry jsou charakteristické dobou splatnosti od jednoho do čtyř let.  

 Investiční úvěr 

 Investiční úvěr patří mezi základní typy střednědobého financování. Primárně slouží 

k pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku. Úvěr je splácen ze zdrojů, které 

firma svou činností generuje. Tyto typy úvěru jsou poskytovány výhradně účelově, jejich 

                                                 

4
 MĚŠEC. Vy ještě nemáte kreditku [online]. [24.9.2013].Dostupné z: http://www.mesec.cz/clanky/vy-jeste-

nemate-kreditku 
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čerpání je podmíněno doložením faktur nebo jiných instrumentů, kterými je prokázán účel. 

Banka při poskytování tohoto typu úvěru požaduje spoluúčast klienta, jen výjimečně hradí 

100% pořizovaného majetku. Banka tak má v tomto případě jednoznačnou kontrolu nad 

tokem a účelovostí svých peněz.  

 Ve většině případů se lze s bankou dohodnout na odkladu splátek do doby, než bude 

úvěrovaný objekt přinášet výnosy. Klient tak překlene nesoulad mezi investicí a mezi výnosy, 

které generuje. Tento odklad splacení se sjednává maximálně na dobu jednoho roku. Splátky 

úroků jsou oproti tomu zpravidla hrazeny hned následující měsíc po poskytnutí úvěru 

(Pospíšil, 2007).  

c) Dlouhodobé úvěry 

 Jedná se o úvěry s dobou splatností delší než čtyři roky. Tyto typy  úvěrů jsou určeny 

k pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku. Tyto typy úvěru se zpravidla 

využívají při financování nemovitostí.  

 Hypoteční úvěr 

 „Hypoteční úvěrem chápeme úvěr s dlouhodobou splatností, zpravidla určený pro 

investice do nemovitostí, například pro koupi, výstavbu apod. Vymezení a další podmínky 

poskytování hypotečních úvěrů je v ČR uvedeno v legislativě, zákon 190/2004Sb., o 

dluhopisech (Kalabis, 2005, s. 74).“  

 „Hypoteční úvěry patří ke klasickým a oblíbeným bankovním úvěrovým produktům. Za 

jejich základní charakteristický rys lze považovat způsob jejich zajištění, kterým je zástavní 

právo k nemovitostem. Z povahy zajištění vyplývá relativně nízké riziko hypotečních úvěrů a 

jejich možná dlouhodobost. Úvěr se považuje za hypoteční dnem vzniku právních účinků 

zástavního práva (Dvořák, 2005, s. 527).“ 

 Díky kvalitní formě zajištění jsou banky oproti jiným úvěrovým produktům mohou 

dovolit akceptovat nízké úrokové sazby. Výše úrokových sazeb se obecně pro právnické 

osoby a fyzické osoby podnikatele pohybují tam, kde je strop úrokových sazeb pro občany. 

Zpravidla od 4% p. a. výše. Banky požadují zpravidla po klientovi spoluúčast na nákupu, 

koupi, rekonstrukci, tzn., že se klient musí podílet na investici vlastními zdroji. Banky 

zpravidla financují maximálně do 70 nebo 80% zástavní ceny nemovitosti, tzv. LTV – loan to 
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value. Odhad je proveden odhadcem banky. Podmínky pro hypotéky jsou výhodnější než 

podmínky pro investiční úvěry. 

 Podmínky poskytování hypoték pro podnikatele se od občanských liší. Banka více 

zkoumá samotného podnikatele, jeho historii, možnosti, zkušenosti, potenciál 

podnikatelského záměru včetně investičního záměru. Banky vždy požadují výpis z 

obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku, občanský průkaz, podnikatelský 

záměr, dvě poslední daňová přiznání včetně rozvahy a výsledovky v plném rozsahu a 

průběžné výkazy za poslední ukončený kvartál, potvrzení o bezdlužnosti vůči FÚ a ČSSZ.
5
  

d) Alternativní možnosti financování 

 „Banky nabízení vedle úvěrů, prostřednictvím svých dceřiných společností alternativní 

produkty umožňující financování klientů včetně zajištění proti rizikům. K nejvýznamnějším 

patří produkty označované jako faktoring a forfaiting (Dvořák, 2005, s. 564).“ 

 

 Factoring  

 Definice factoringu říká, že je to jedna z forem krátkodobého financování, založená na 

odkupu krátkodobých pohledávek z obchodního styku před dobou jejich splatnosti. 

Factoringová společnost, zpravidla jde o dceřinou společnost banky, financuje pohledávky 

vznikající z dodávek zboží nebo služeb na obchodní úvěr, bez jakéhokoliv dalšího jištění, a to 

na základě posouzení kvality obchodního vztahu a bonity odběratele, popř. dodavatele. 

Faktoring je vhodný pro klienta, který není úvěrovatelný z pohledu banky (Kašparovská, 

2003).  

 Forfaiting 

 „Forfaiting je důležitou metodou financování dodavatele, včetně převzetí rizik 

spojených s prodejem na fakturu s delší dobou splatnosti. V praxi bývá vhodný zejména pro 

podnik, který vyváží rozsáhlé investiční celky do zahraničí se střednědobou nebo i 

                                                 

5
 FINANCE. Podnikatelská hypotéka, když se investiční úvěr nehodí [online]. [24.9.2013]. Dostupné z: 

http://www.finance.cz/zpravy/finance/232024-podnikatelska-hypoteka-kdyz-se-investicni-uver-nehodi/ 

http://www.finance.cz/zpravy/finance/232024-podnikatelska-hypoteka-kdyz-se-investicni-uver-nehodi/
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dlouhodobou splatnosti a vyžadující proto finanční krytí svých pohledávek, včetně jejich 

zajištění.  

 Při odkupu těchto pohledávek na sebe forfaitingová společnost přebírá veškerá rizika a 

nemá tak možnost uplatnit zpětný postih na dodavatele, jestliže pohledávka není odběratelem 

řádně zaplacena. To znamená, že forfaiting je na rozdíl od faktoringu vždy bez regresu a 

dodavatel po podepsání forfaitingové smlouvy dostává zaplacenou svoji pohledávku a 

všechna rizika s obchodním případem spojená plně přecházejí na forfaitéra,“ jak tvrdí 

Pospíšil (2007, s. 82). 

e) Financování pomocí ČMZRB a zdrojů EU 

 Českomoravská záruční a rozvojová banka  

 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. (ČMZRB) je velmi specifickou bankou 

ČR, která poskytuje vysoce specializované služby. Napomáhá v souladu se záměry 

hospodářské politiky vlády ČR a regionů rozvoji infrastruktury a sektorů ekonomiky 

vyžadujících podporu. Svoje služby nabízí ČMZRB klientům, jejichž sídlo a realizace 

podnikatelského záměru se nacházejí na území ČR. Je velkou oporou v oblasti získání 

zvýhodněných úvěrů, bankovních záruk pro malé a střední podnikání. Zajišťuje také služby 

týkající se investičního bankovnictví, zřizuje termínované vklady a také svým prostřednictvím 

podporuje renovace bytových domů.
6
  

 V rámci svých aktivit pomáhá ČMZRB získat právnickým i fyzickým osobám úvěr. 

Tento úvěr je určen pouze osobám, které mají sídlo a daňovou povinnost na území České 

republiky. Základní podmínkou, nikoli však jedinou pro získání úvěru je nutnost splnění 

podmínky malého a středního podnikání, tzn. obrat menší než 50mil./rok a zároveň musí mít 

společnost méně než 250 zaměstnanců a být podporovanou ekonomickou činností.  

 Další podmínky, které je nutné splnit při získání úvěru jsou uvedeny v programech 

podpor ČMZB. Podnikatel má možnost využít Záruku Českomoravské záruční a rozvojové 

banky, chybí-li mu dostatečné zajištění. Tato forma dozajištění je z pohledu banky chápána 

                                                 

6
 BUSINESSINFO. Dotace a financování ČMZRB [online]. [24.9.2013]. Dostupné z: 

http://www.businessinfo.cz/cs/dotace-a-financovani/cmzrb.html 

http://www.businessinfo.cz/cs/dotace-a-financovani/cmzrb.htm
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velmi pozitivně. Jde o záruku, kterou lze využít, je-li zastavovaná nemovitost pro banku málo 

bonitní.  Tento typ záruky může být klientem využit max. na 70-80% jistiny úvěru. 

 Program INOSTART 

 Pomocí zvýhodněných záruk je možné realizovat za účasti ČMZRB inovativní projekty 

pro začínající podnikatele, které jsou podmíněny svou realizací v  Moravskoslezském a 

Olomouckém kraji a podpora udržitelnosti podpořených inovativních projektů částečnou 

úhradou nákladů na poradenství zajišťované Českou spořitelnou, a.s. v případě zájmu ze 

strany příjemce podpory.
7
 

 Finanční příspěvky k zaručovanému úvěru 

 Jde o příspěvek v maximální výši 10%, který je poskytován k vyčerpanému 

zaručovanému úvěru na způsobilé výdaje projektu. Za tyto výdaje můžeme považovat výdaje 

na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého majetku a to u příjemců podpory, kteří vedou 

účetnictví a hmotného majetku a pozemků u příjemců vedoucích daňovou evidenci.
8
  

 Českomoravská záruční a rozvojová banka v rámci svých aktivit podporuje také ostatní 

podnikatele a obce. Výčet produktů i podmínky získání jsou uvedeny na webových stránkách 

banky, ze kterých autorka čerpala.  

 Zdroje financování EU 

 „Na základě definovaných cílů a priorit Národního rozvojového plánu České republiky 

pro období 2007–2013 a Národního strategického referenčního rámce připravila Česká 

                                                 

7
 ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA. ČMZRB. Podpora malého a středního 

podnikání, Program Inostart [online]. ČMZRB [24.9.2013]. Dostupné z: http://www.cmzrb.cz/podpora-maleho-

a-stredniho-podnikani/program-inostart 

8
 ČESKOMORAVSKÁ ZÁRUČNÍ A ROZVOJOVÁ BANKA. ČMZRB. Finanční příspěvky k zaručovanému 

úvěru [online]. ČMZRB [24.9.2013]. Dostupné z: http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/financni-prispevky-k-

zarucovanemu-uveru 

Dostupné z: http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/financni-prispevky-k-zarucovanemu-uveru 
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republika pro využívání fondů Evropské unie letech 2007–2013 operační programy, které je 

možno spolufinancovat pomocí zdrojů EU. Jde o nově koncipované 3 Cíle Politiky 

hospodářské a sociální soudržnosti EU.“
9
 

Operační programy: 

 OP Podnikání a inovace, 

 OP Vzdělávání, 

 OP Životní prostředí, 

 OP Lidské zdroje a zaměstnanost, 

 OP Doprava. 

Integrovaný operační program: 

 OP Výzkum a vývoj pro inovace. 

Regionální operační programy: 

 OP Praha – Konkurenceschopnost, 

 OP Praha – Adaptabilita. 

2.3 Klienti, segmentace klientů 

2.3.1 Segmentace klientů 

 V dnešní době, kdy všechny banky nabízejí internetové bankovnictví je pryč doba, kdy 

klienti chodili do bank sami a aktivně se zajímali o nabízené produkty a služby. Mezi 

bankami se rozpoutal aktivní boj o každého klienta. Byl vyvinut systém CRM, který mapuje 

každého příchozívšího klienta, jeho údaje, včetně mapy potřeb, která s ním byla ze strany 

bankéře probrána, a na základě které byla bankéřem připravena nabídka. Veškeré tyto kroky, 

                                                 

9
 FINANCE A MANAGEMENT. Výpis pojmů [online]. [11.9.2013]. Dostupné z: 

http://www.financemanagement.cz/080vypisPojmu.php?IdPojPass=59 
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jsou do systému zaznamenány a zpětně je vysledovatelné, kdy, a u kterého bankéře klient byl, 

co bylo předmětem jednání a jaký byl výstup. Jde o velmi sofistikovaný bankovní nástroj, 

který je důležitý z hlediska doplňování informací o klientovi do bankovních systémů. 

 Banky se snaží poskytovat produkty šité na míru jednotlivým zákazníkům nebo různým 

segmentům. Banky mají propracovaný systém získávání informací o segmentech klientů, 

nechávají si externími agenturami zpracovávat mystery shoppingy, marketingové výzkumy, 

průzkumy spokojenosti, mínění klientů v návaznosti např. na nové produkty, spokojenost 

s obsluhou, dostupností, uživatelsky příjemným internetovým bankovnictvím apod.  

 V bankách jsou obvykle roztříděny segmenty na fyzické osoby, fyzické osoby 

podnikatele a právnické osoby. Tyto jednotlivé segmenty jsou dále členěny do podsegmentů, 

které se mohou ve svém názvosloví lišit mezi jednotlivými bankami.  

 U fyzických osob jde zpravidla o děti, studenty, pracující osoby, které můžeme následně 

dělit do různých příjmových skupin na základě sledování příchozích transakcí na účtu nebo na 

základě depozitního zůstatku. Další skupinu mohou tvořit důchodci a jim připravena paleta 

služeb a produktů v závislosti na jejich potřeby, stejně jako ostatním segmentům. 

 Fyzické osoby podnikatele můžeme dále členit dle NACE, dle depozitního zůstatku, 

obratu na účtu nebo na vybrané profesní skupiny. Jde o podnikatele z řad lékařů, právníků, 

stomatologů, veterinářů, architektů aj. O tyto profesní skupiny je napříč bankovním trhem 

velký zájem, zpravidla jde o osoby s vyššími příjmy a vyššími depozitními zůstatky, kde je 

potenciál k investičnímu bankovnictví, hypotečnímu financování apod.  

 Právnické osoby můžeme také dělit dle NACE, depozitních zůstatků, výše zadluženosti, 

obratu, ale také na municipální zákazníky, corporate, institucionální klienty atd.  

 Banky mají jasně ve své strategii stanoveno, které segmenty jsou pro ně klíčové, jaká 

kritéria jsou podmínkou, co všechno je do toho či onoho segmentu zahrnuto. Jde o informace, 

které mají interní charakter a jsou předmětem bankovního tajemství.  
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2.3.2 Právní předpisy klientů SME 

Zákon o obchodních korporacích 90/2012 Sb., definuje podnikání následovně: 

„Podnikání je soustavná činnost provozovaná samostatně podnikatelem vlastním 

jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku“. 

Podnikatel je dle Zákona o obchodních korporacích: 

a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku; 

b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; 

c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů; 

d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle 

zvláštního předpisu. 

 Podnik můžeme dále charakterizovat jako soubor hmotných a nehmotných složek 

podnikání. K podniku náleží práva a jiné majetkové hodnoty sloužící k provozování podniku, 

která patří podnikateli. Podnik můžeme charakterizovat jako hromadnou záležitost.  

 Na jeho právní poměry se použijí ustanovení o věcech v právním smyslu. Tím není 

dotčena působnost zvláštních právních předpisů vztahujících se k nemovitým věcem, 

předmětům průmyslového a jiného duševního vlastnictví, motorovým vozidlům apod., pokud 

jsou součástí podniku.  

 „Podnikatel, podnik a obecně zřejmě každý subjekt v lidském společenství z pohledu 

dosahování a naplňování své svobody se pohybuje mezi dvěma dvojicemi protikladů a to 

ekonomika x etika, individualita x solidarita (Mikoláš, 2011, s. 23).“ 

 Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o 

podnikatelích. Obchodní rejstřík je veden v elektronické podobě. Obchodní rejstřík vede k 

tomu zvláštním právním předpisem určený soud (dále jen "rejstříkový soud"- krajské soudy). 

 Rejstříkový soud vede pro každého zapsaného podnikatele, organizační složku podniku, 

podnik zahraniční osoby anebo jeho organizační složku zvláštní vložku, ledaže zákon stanoví 

jinak. Součástí obchodního rejstříku je sbírka listin. Rejstříkový soud zveřejní zápis do 
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obchodního rejstříku, jeho změnu či výmaz, jakož i uložení listiny do sbírky listin bez 

zbytečného odkladu po zápisu, ledaže právní předpis ukládá tuto povinnost někomu jinému. 

Zveřejňované údaje rejstříkový soud nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu oznámí také 

příslušnému daňovému orgánu, orgánu státní statistiky a orgánu, který vydal průkaz 

živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění. 

2.3.3 Fyzické osoby podnikatelé  

 Jedná se o osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, tj. vlastnící 

živnostenský list nebo koncesní listinu, osoby zapsané v obchodním rejstříku, osoby 

podnikající na základě jiného oprávnění podle zvláštního předpisu nebo soukromě 

hospodařící zemědělce zapsané v evidenci. Podnikatelem se může stát osoba starší 18 let, 

trestně bezúhonná a způsobilá k právním úkonům.  

 Fyzické osoby se zapisují do obchodního rejstříku buď na vlastní žádost, nebo povinně, 

podle podmínek stanovených Zákonem o obchodních  korporacích. V praxi se poměrně často 

vyskytuje forma smluvní podnikatelské spolupráce fyzických osob upravena občanským 

zákoníkem – sdružení FO.  

2.3.4 Právnické osoby  

 Podnikání se řídí Zákonem o obchodních korporacích 90/2012 Sb. Členit je můžeme dle 

ručení společníků za závazky společnosti na společnosti osobní. Řadíme sem veřejnou obchodní 

společnost (veř. obch. spol. nebo v. o. s.) a komanditní společnost (kom. spol. nebo k. s.). 

Dále na kapitálové společnosti, specifika společníci – zakladatelé mají pouze povinnost vnést 

vklad, jejich ručení za závazky společnosti je buď omezené, nebo žádné. Kapitálové 

společnosti jsou společnost s ručením omezeným (spol. s r. o., s. r. o.), akciová společnost 

(akc. spol., a. s.). 

 Družstva, jde o méně častou formu podnikání dle zvláštních předpisů.  

2.4 Metodická část 

a) Výběr zkoumaných objektů 
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 „V metodologické části je záhodno přestavit objekt či objekty zkoumání, jejich soubor, 

množinu, populaci apod. Při tvorbě konceptuálního rámce totiž postupně přichází rozhodnutí, 

jakým způsobem budou získávány údaje a jak budou zpracovány. V těsné souvislosti s tím si 

však též projasňuje, o jaké se bude jednat objekty a případně kolik z nich. Jinými slovy, 

uvažuje se o výběru zkoumaných jednotek, tj. také o možných redukcích jejich počtu, je-li 

tento příliš vysoký (Reichel, 2009, s. 75).“ 

 Veškeré objekty, které jsou předmětem zkoumání jsou součástí širších souvislostí, 

jiných procesů, jevů apod. Ve zkoumání se nezaměřujeme na celek, ale pouze na určitou 

výseč této reality. V rámci zkoumání není možné pokrýt všechny prvky, protože jde mnohdy 

o komplexy složitých vlastností, a proto pro naše potřeby budou vybrány pouze ty, které 

odpovídají preferencím, požadavkům a specifikacím klienta.   

 Dalším nutným krokem je redukce množiny zkoumaných objektů na jakýsi vzorek. Jde 

o případy, kdy jejich počet (tj. osob, institucí) je natolik vysoký, že z časových, finančních, 

kapacitních, logistických aj. důvodů není možné, popř. efektivní zkoumat všechny prvky. 

Cílový nebo výzkumný soubor je množina objektů, kterých se zkoumání týká, na které se 

mají jeho výsledky vztáhnout.  

b) Základní a výběrový soubor 

 Ve své podstatě můžeme říci, že základní soubor i přes terminologické a názorové 

rozdíly můžeme označit jako cílový soubor. Jde o množinu prvků, která je předmětem 

zkoumání. Tyto jednotky můžeme vymezit, podchytit, identifikovat a z těchto prvků se pak 

vybírá.  

 Množina objektů, vzorek neboli výběrový soubor zastupuje soubor základní. Získané 

výsledky mají být zobecnitelné, reprezentativní na soubor základní, takže i na cílový. Velmi 

často dochází k tomu, že z důvodů časových, logistických a též pochopitelně finančních, popř. 

jiných nelze zkoumat všechny jednotky základního souboru a je potřeba z něj vytvořit 

výběrový soubor.  

c) Náhodný, pravděpodobnostní výběr 

 Každá jednotka ze základního souboru má stejnou šanci, totožnou pravděpodobnost, že 

se stane jednotkou výběrového souboru. Toto je podstatou náhodných a pravděpodobnostních 
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výběrů. Jde o princip naprosté náhodnosti. Jednotlivé typy náhodných výběrů se pokoušejí 

různě řešit praktickou stránku výběrového postupu a případně i zvyšovat přesnost 

prováděného výběru. V literatuře je nejčastěji zmiňován náhodný výběr prostý, stratifikovaný, 

skupinkový a vícestupňový. 

d) Záměrný, nepravděpodobnostní výběr 

 Zde neplatí žádné principy ani zásady, o kterých byla řeč v předchozích výběrech. 

Podstatou je, že každý prvek základního souboru má stejnou možnost, tj. pravděpodobnost 

stát se součástí výběrového souboru (Reichel, 2009).  

e) Reprezentativní vzorek  

 Reprezentativní vzorek je podobný objektům ve všech podstatných rysech. Na základě 

využití reprezentativního vzorku lze učinit zobecnění (Reichel, 2009).  

 V Diplomové práci bylo použito reprezentativního vzorku vybraných bank na základě 

požadavků a preferencí klienta s ohledem na místní geografickou dostupnost. Byly vybrány 

banky, které mají pobočku v Opavě.  

2.5 SWOT analýza 

 SWOT analýza je typem strategické analýzy aktuálního stavu podniku, firmy či 

organizace z hlediska jejich silných stránek (strengths), slabých stránek (weaknesses), 

příležitostí (opportunities) a ohrožení (threats). Tyto získané informace poskytují podklady 

pro formulaci rozvojových směrů a aktivit, podnikových strategií a strategických cílů.
10

  

 Analýza silných a slabých stránek se zaměřuje především na interní prostředí firmy, na 

vnitřní faktory podnikání. Příkladem vnitřních faktorů podnikání je výkonnost a motivace 

pracovníků, efektivita procesů, logistické systémy, a podobně. Silné a slabé stránky jsou 

obvykle měřeny interním hodnotícím procesem nebo benchmarkingem (srovnáváním s 

konkurencí). Silné a slabé stránky podniku jsou ty faktory, které vytvářejí nebo naopak snižují 

vnitřní hodnotu firmy (aktiva, dovednosti, podnikové zdroje atd.). 

                                                 

10
 FINANCE A MANAGEMENT. Výpis pojmů [online]. [11.9.2013] z: http://www.finance-

management.cz/080vypisPojmu.php?IdPojPass=59 
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 Naproti tomu hodnocení příležitostí a ohrožení se zaměřuje na externí prostředí firmy, 

které podnik nemůže tak dobře kontrolovat. Přestože podnik nemůže externí faktory 

kontrolovat, může je alespoň identifikovat pomocí například vhodné analýzy konkurence, 

demografických, ekonomických, politických, technických, sociálních, legislativních a 

kulturních faktorů působících v okolí podniku. V běžné praxi tvoří SWOT analýzu soubor 

potřebných externích i interních analýz podniku. Mezi externí faktory firmy se řadí například 

devizový kurz, změna úrokových sazeb v ekonomice, fáze hospodářského cyklu a další. 

 SWOT tabulka je velice dobrým nástrojem pro analýzu (interních) silných a slabých 

stránek podniku a (externích) příležitostí a ohrožení, nicméně sestrojení této tabulky je pouze 

prvním krokem v realizaci SWOT analýzy. Druhým krokem je propojení všech čtyř dimenzí a 

jejich formulace do podnikových aktivit a činů. Pravá a levá strana SWOT analýzy často jdou 

proti sobě, což představuje pro management rozhodovací oříšek. Je nutné přizpůsobit podnik 

vnějším faktorům (strategie řízená trhem, market-driven strategy) nebo se snažit najít 

společný průnik firemních a externích faktorů (strategie řízená zdroji, resource driven 

strategy, například hledáním nových trhů a použití pro již existující produkty a služby)?  

 Eliminuje-li firma svá ohrožení, koncepčně řeší slabé stránky a kultivuje silné stránky, 

potom může efektivně realizovat příležitosti. Jiný postup představuje rizika a nebezpečí. Je 

velkou chybou snažit se o realizaci identifikovaných příležitostí bez eliminace ohrožení a 

slabých stránek. Neúprosné zákony pákového efektu zadlužení, synergických efektů a 

nerovnováhy mezi následky a jejich příčinami fungují ve prospěch firmy, jsou-li řízeny. V 

opačném případě způsobují problémy a potíže.  

 Některé aspekty existence podniku nelze přiřadit do SWOT předem, záleží spíše na tom, 

zda-li představují pro firmu silnou stránku, slabou stránku, příležitost nebo hrozbu. Patří mezi 

ně například vlastnická struktura a její stabilita, pozice v jednotlivých částech trhu, struktura a 

stabilita zadavatelů zakázek či zákazníků, míra flexibility, složitost a účelnost organizační 

struktury, celková výrobní kapacita firmy (poměr vlastních prací a externích subdodávek), 

časový průběh výroby, úroveň subdodavatelských činností, technologická úroveň činností, 
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způsob a průběh financování výroby, personální struktura firmy, odbornost a dovednost 

zaměstnanců a další.
11

 

2.6 Metoda párového srovnání 

 Cílem této metody je zjišťování preferenčního znaku dvou kritérií. Zjišťuje se  počet 

preferencí vzhledem k ostatním kritériím souboru a tuto metodu můžeme najít v mnoha 

modifikacích.  

 Tato metoda může být prováděna pomocí tzv. trojúhelníkové matice a řešitel u každé 

dvojice zjišťuje, které kritérium, jestli v řádku nebo ve sloupci preferuje. Preferuje-li 

kritérium v řádku, zapíše do příslušného pole jedničku, v případě opačném nulu. Pro každé 

kritérium je stanoveno několik preferencí, které jsou rovny součtu jednotek v řádku 

uvažovaného kritéria zvětšeného o počet nul ve sloupci tohoto kritéria. Na základě počtu 

preferencí jednotlivých kritérií se jejich normované váhy stanoví podle vztahu: 

vi = 
2/)1( nn

fi
, 

kde vi  je  normovaná váha i-tého kritéria,  fi  počet preferencí i-tého kritéria, n je počet kritérií 

a n(n+1)/2 značí počet skutečných srovnání kritérií (Fotr, 2000).  

 Nevýhodou v tomto případě může být, že je-li počet preferencí určitého kritéria nula, 

bude i jeho váha rovna nule. A to i v případě, kdy nejde o bezvýznamné kritérium. Někdy se 

setkáme s uplatněním vah kritérií v metodě párového srovnávání, a to 

ki = n+1 - pi ,  

kde ki  je nenormovaná váha í-tého kritéria a pi je pořadí i-tého kritéria v jeho preferenčním 

uspořádání.  

 

                                                 

11
 FINANCE A MANAGEMENT. Výpis pojmů [online]. [11.9.2013]. Dostupné z: http://www.finance-

management.cz/080vypisPojmu.php?IdPojPass=59 
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Tabulka 2.1 Zjišťování preferencí kritérií u metody párového srovnávání 

Kritéri-

um K1 K2 K3 K4 K5 … 

     

Kn 

Počet 

preferencí 

K1 

             K2 

             K3 

             K4 

             K5 

             …
 

             
              
              
              
              Kn-1 

             Kn 

             
Zdroj: FOTR, 2000 

 Je zřejmé, že v tomto případě nejdříve určíme nenormované váhy kritérií, které musíme 

dále normovat. Preferenční uspořádání kritérií se určí dle počtu preferencí jednotlivých 

kritérií, kde v případě stejného počtu preferencí je třeba brát v úvahu směr preference těchto 

dvojic (Fotr, 2000).  
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3 Představení podniku 

 V této kapitole bude představen konkrétní klient, jeho charakteristiky a specifika včetně 

historie a předmětu podnikání. Dále jeho plány do budoucna, včetně požadavku na změnu 

banky a konkrétních klíčových kritérií, které jsou směrodatné pro další optimální fungování.  

3.1 Specifikace klienta 

 charakteristika obchodní firmy, 

 obchodní firma: ABC s.r.o., 

 předmět podnikání: zámečnictví, nástrojařství, obrábění, prodej svářecí techniky. 

3.1.1 Historie společnosti 

 Společnost ABC s.r.o.  je firma s dlouholetou rodinnou tradicí. Kořeny dnes již 

stabilního podniku na trhu kovoobrábění sahají až do roku 1992. Tehdy zakladatel společnosti 

otevřel malou zámečnickou dílnu v prostorách garáže rodinného domu, kde začal realizovat 

malé zakázky pro klienty z řad strojírenských firem, kovoobrábění, klientů zabývajících se 

výrobou zábradlí a plotů.  

 Po restrukturalizaci podniku v roce 2008, byla společnost transformována z fyzické 

osoby podnikatele na společnost s ručením omezených a funguje pod novým názvem ABC 

s.r.o. Tato proměna umožnila podnikový růst. V tomto okamžiku firma zaměstnává 15 

kmenových zaměstnanců, kteří obrábějí na více jak 20 strojích a zařízeních. Společnost se 

mimo jiné zabývá zakázkovou výrobu pro široké portfolio zákazníků, kteří se rekrutují ze 

všech strojírenských i nestrojírenských oborů (automobilový průmysl, zahradní potřeby, 

optika, regálové systémy, potrubní systémy, díly pro elektroprůmysl atd.). 

 Strategií  firmy je kontinuální zvyšování technologické úrovně, zaměření na  kvalitu 

dodávaných výrobků a prací  s cílem  získat věrnost zákazníků.  Hlavní konkurenční výhodu 

firma spatřuje  ve schopnosti pružně reagovat a dosahovat  přijatelných  cen při vynikající 

kvalitě.  
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 Společnost nabízí vše, co souvisí s kovo obráběním a tvářením. Pálení do již 

nastříhaných plechů nebo nařezaných profilů, kde je zapotřebí vypálit drážku, otvor atd. 

Navíc také nabízí možnost pálení nejen do plechů, ale také např. do uzavřených profilů, I 

profilů, U profilů. 

 Díky výrobní flexibilitě, kvalitě a spolehlivosti se firma dobře zapsala na trzích EU, 

kam dnes směřuje více než polovina celkové produkce. Od roku 1998 firma obdržela 

certifikát ISO 9002 a v roce 2004 proběhla ve firmě certifikace dle normy ČSN EN ISO 

9001:2001.  

 Sídlo společnosti je v Praze a fakturační adresa v nově zrekonstruovaném areálu 

bývalých vojenských kasáren ve Služovicích na Opavsku. Provozovna byla vybrána záměrně 

s ohledem na klíčovou klientskou základnu v Polsku. Náklady firmy za využívání dílny a 

kancelářských prostor činí 40.000,-/m bez plateb za energii.  

 Firma je specialistou na prodej svářecí techniky značky MERKLE a má výhradní 

zastoupení na tuto svařovací techniku v rámci Moravskoslezského kraje.  

 Pro přesné řezání laserem firma používá CNC řezací stroj LASERMAK od firmy 

ERMAKSAN. Tento stroj představuje nejnovější technologie. Svou výkonností, vysokou 

rychlostí, přesností a širokým polem použitelnosti, otevírá nové možnosti, které může 

nabídnout svým zákazníkům. Řezání laserem je tudíž velmi produktivní způsob, kterým se 

vyrobí množství součástí v krátkém čase a s nízkými náklady. Ve srovnání s jinými metodami 

řezání je LASERMAK nezaměnitelný díky své schopnosti řezat malé díry do plechu (0,5 x 

tloušťka materiálu). Dalšími výhodami laserového řezání jsou i čistý povrch řezu, kolmost – 

kruhovitost. Výsledkem jsou produkty připravené přímo pro montáž. 

Používané zařízení: 

 CNC laserový řezací stroj CO2 LASERMAK (pracovní plocha 1500 mm x 3000 

mm), kapacita řezání: měkká ocel 18 mm, nerezová ocel 8 mm, hliník 6 mm; 

 CAD/CAM softwaru Lantek Expert Cut; 

 pálicí stroj BMS (building manager system) řízený CNC (pracovní plocha 2000). 
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 Firma je schopna uspokojit potřeby a přání svých zákazníků v širokém spektru 

obráběčských činností, např. pálení plazmou, pálení plamenem, stříhání plechů, ohýbání, 

obrábění, soustružení, vrtání, skružování. Provádí jak frézování menších segmentů, tak i 

drážkování. 

 Pro řezání a dělení profilu je používáno  pásové pily PEGAS. Maximální šíře profilu je 

500 mm při rovném řezu. Lze řezat i v úhlu, který je díky přípravku max 75 stupňů. 

 Horizontální vyvrtávání,  obrobna je vybavena všemi dostupnými technologiemi: 

progresívní vrtání, frézky s vyměnitelnými břitovými destičkami, šlichtovacími tyčemi. 

  Svařování je uskutečňováno za pomocí pulzních svářecích agregátů. Pro tak náročné 

požadavky na kvalitu svaru firma používá vysoce výkonné svářecí agregáty MERKLE a 

ALFA IN. 

 Díky širokému spektru produktů a služeb, operativnosti a pružnosti je firma schopna 

pokrýt požadavky velkých firem, ale také koncových zákazníků. Dle vyjádření jednatele 

společnosti firma spolupracuje na základě výhradní smlouvy s velkými společnostmi 

v Moravskoslezském kraji, ale také s firmami v celé České republice, na Slovensku, 

v Německu a nově se snaží se svými produkty navázat kontakty ve Skandinávii.  

 Účastní se strojních veletrhů v rámci celé Evropy, neustále pracuje na nových postupech 

a inovacích a hledá možnosti, jak uspokojit požadavky klientů rychle a zároveň v plné kvalitě. 

Své zákazníky vyhledává z řad větších nadnárodních strojírenských firem, účastní se 

výběrových řízení, ale také na základě kladných referencí.  

 Firma má jasnou představu o své strategii. Dobrá strategie se zabývá strukturálním 

vývojem oboru, jakož i budováním vlastního jedinečného postavení firmy v rámci tohoto 

oboru. Vývoj situace v oboru může dobrou strategii pohřbít. Řečeno jednoduše, nalézá-li se 

podnik v nevhodnou chvíli v nesprávném oboru, nepomůže mu ani ta nejvýhodnější pozice. Je 

proto potřeba, aby manažeři dynamiku svého oboru a jeho budoucí předpokládaný vývoj 

bedlivě sledovali. Úspěch každého podniku bude do značné míry závislý na tom, v jakém 

oboru působí (Gibson, 2007).  
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3.1.2 Podnikatelské prostředí v ČR 

 Žádný podnik není izolován od externího prostředí, naopak podnik obklopuje a 

ovlivňuje, ale také omezuje. Podnikatelské prostředí je udávané ekonomickými a 

legislativními a finančními aspekty. Výše uvedený klient patří mezi malé a střední 

podnikatele, proto je velmi citlivý na kvalitu podnikatelského prostředí. 

 Ekonomické a finanční aspekty formují podnikatelské prostředí. Jde jak o 

makroekonomické charakteristiky, tak situaci ve finančním sektoru, která určuje přístup 

podniků ke kapitálu. Z důvodu, že stávající banka klienta nenabízí žádnou formu firemního 

úvěrování a klient má zájem podnikat ve vlastních prostorech, rozhodl se změnit banku.  

 Faktory makro-ekonomické jsou tvořeny například vlivem výše úrokových sazeb, 

inflací, rozmístěním kupní a pracovní síly, cenovou hladinou spotřebitelského zboží, fiskální 

politikou státu či konkurenceschopností národního trhu v globálním měřítku.  

 Pracovní trh není z hlediska požadované kvalifikace dostatečně pružný, vzdělávací 

instituce nereagují pružně na strukturu poptávky po pracovní síle, avšak situace se postupně 

zlepšuje. 

 České podnikatelské prostředí se dále vyznačuje zostřujícím se konkurenčním bojem. 

 Drobní podnikatelé často nemohou dosáhnout na např. bankovní zdroje financování, a 

jejich přístup k penězům na zahájení či rozvoj podnikání je omezený, a to zvláště v případě 

vysoce inovativních projektů menších podnikatelů s kratší historií. 

 Podnikatelé také čelí neustálému zvyšování nákladů, např. nájmů, stoupající ceny 

energií atd. Toto je případ i výše uvedeného klienta, který spatřuje největší úsporu v tom, že 

nebude platit nájem, ale investovat do vlastních nerezidenčních prostor.
12

 

                                                 

12
  IPODNIKATEL. Je Česká republika rájem pro podnikání nebo podnikatelům nepřeje? [online]. 

[18.10.2013]. Dostupné z: http://www.ipodnikatel.cz/O-podnikani-obecne/je-ceska-republika-rajem-pro-

podnikani-nebo-podnikatelum-nepreje.html 

http://www.ipodnikatel.cz/tag/financovani-podniku.html
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3.2 Požadavky klienta 

 Jak již bylo uvedeno, klient podniká v areálu bývalých vojenských kasáren ve 

Služovicích na Opavsku. Lokalita je strategická s ohledem na silnou klientskou základnu 

v Polsku.  Dle jeho vyjádření platí nájem ve výši 40.000,-Kč/m bez plateb za energie.  

 Klient se rozhodl koupit formou podnikatelského úvěru nemovitost v Opavě 

Kateřinkách v areálu bývalého zemědělského družstva  v celkové výši 5.000.000,-Kč.  Dle 

vyjádření klienta je ochoten investovat částku 1.500.000,-Kč z vlastních zdrojů a částkou 

40.000,-Kč/m za nájem pokrýt splátku investičního úvěru. Výše poptávaného úvěru je 

3.500.000,-Kč a doba splácení 120 měsíců. V případě schválení úvěru u bankovní instituce 

bude formou zástavního práva uvalena plomba na uvedenou nemovitost. Klient má zájem 

v případě generování firemních zdrojů zaplatit úvěr předčasně bez jakékoli sankce ze strany 

schvalující banky.  

 Formou reprezentativního výběru byly z hlediska geografického rozložení a dle dohody 

s klientem vybrány bankovní instituce mající primárně pobočku v Opavě. Byly osloveny 

následující finanční instituce: Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s., GE Money Bank 

a.s., Raiffeisen Bank a.s., LBBW Bank CZ a.s. 

 Klient má momentálně účet v bance, která není předmětem reprezentativního vzorku. 

Banka své aktivity nezaměřuje na financování podnikatelských subjektů, pouze na vedení a 

správu podnikatelských účtů a proto je klient ochoten přejít do nové banky včetně celého 

platebního styku. Na svém stávajícím účtu využívá internetové bankovnictví, nicméně dle 

jeho vyjádření jde o složitý elaborát, kdy banka není schopna zajistit online zůstatky na účtu. 

V případě, že klient vloží peněžní prostředky na pokladní přepážce v pátek, vybrat si je může 

nejdříve v pondělí po víkendovém zpracování banky.  
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4 Vlastní analytická část 

 Cílem praktické části je aplikovat teoretická východiska a přístupy na konkrétní 

podmínky hospodářské reality. Tzn. analyzovat danou problematiku na reálných datech, 

ověřit zvolené postupy a metody, včetně kriteriálního zhodnocení konkrétního klienta, jeho 

specifických požadavků a vybraných peněžních ústavů.  

4.1 Analýza vybraných bank a nabízených produktů SME 

 V této časti budou stručně představeny vybrané peněžní ústavy tj. Komerční banka a.s., 

GE Money bank a.s., Česká spořitelna a.s., Raiffeisenbank a.s, LBBW Bank CZ a.s. 

Představení bank v plném rozsahu, konkrétní produkty, tj. firemní účty a nabídka firemních 

úvěrů jsou předmětem příloh, včetně SWOT analýz všech peněžních ústavů.  

4.1.1 Komerční banka a.s. 

 Komerční banka, a.s., (dále také „KB“ nebo „Banka“) je mateřskou společností Skupiny 

KB (dále také „Skupina“) a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale. Patří mezi 

přední bankovní instituce v České republice a v regionu střední a východní Evropy. Je 

univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového 

a investičního bankovnictví. Je dostupná prostřednictvím sítě poboček KB, přímého 

bankovnictví a vlastní distribuční sítě. 

 Všechny služby jsou dostupné díky husté síti poboček KB a díky moderním on-line 

službám, jako je přímé bankovnictví. 

Pozice pobočky KB v České republice je v této oblasti silnější o to víc, že disponuje know-

how mateřské KB a využívá synergie v rámci skupiny KB i SG, díky které dokáže poskytovat 

svým klientům komplexní finanční řešení. 

 Služby Komerční banky v roce 2012 využívalo 1,6 milionu zákazníků, na 

399 pobočkách, prostřednictvím 702 bankomatů po celé České republice. Více než dvě třetiny 

zákazníků využívaly alespoň jeden kanál přímého bankovnictví. V rámci pobočkové sítě 

Komerční banka provozovala 20 specializovaných business center pro střední podniky 

a municipality, 4 centra pro velké podniky. 
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Tab. 4.1. SWOT analýza - Komerční banka a.s. 

Silné stránky   

1 Služby dostupné prostřednictvím sítě poboček KB, přímého bankovnictví a vlastní distribuční sítě. 

2 Zkušený management využívající know-how nadnárodní korporace 

3 Specializované služby, mezi které patří penzijní připojištění, stavební spoření, faktoring, spotřebitelské úvěry a hypotéky. 

4 Byl spuštěn program odměňování klientů za jejich loajalitu a aktivitu - Moje odměny. 

5 Banka nespolupracuje s nedůvěryhodnými, netransparentními a vysoce reputačními rizikovými subjekty.  

6 KB patří mezi přední bankovní instituce v ČR a v regionu střední a východní Evropy. 

7 Od roku 2001 součástí přední evropské instituce Société Générale s kvalitním kapitálovým zázemím.  

8 KB dlouhodobě podporuje projekty z oblasti kultury, neprofesionálního sportu, občanské společnosti a vzdělávání. 

9 Diverzita zaměstnanců.  

10 Vysoké zabezpečení při platbách v internetovém bankovnictví (certifikace a hesla).  

11 Silná klientská základna, mnoho kamenných poboček, bankomatů a vysoká kapitálová přiměřenost. 

  Slabé stránky   

1 Vyšší cena poplatků za služby v porovnání s konkurencí a fenomén zpoplatňování všeho.  

2 Rigidní a konkurencí překonané administrativní postupy.  

3 Pomalé zavádění skutečně přínosné podoby služeb pro klienty.  

4 Komplikované interní procesy působící navenek vůči klientům. 

5 Průměrné zaškolení personálů s ohledem na praxi a velikost pobočky.  

6 Věk zaměstnanců banky.  

  Příležitosti   

1 Podpora projektů, které nezatěžují životní prostředí.  

2 Připravenost čelit případnému nepříznivému vývoji ekonomického prostředí.  

3 Investovat do vzdělávání zaměstnanců, infrastruktury sloužící klientům a marketingu.  

4 
Rozsáhlý projekt vývoje automatizovaného systému pro identifikaci a koordinovanou reakci na podezření na úvěrový 
podvod.  

5 Vstup na nové trhy a nové produkty pro klíčové segmenty.  

6 Zlepšování efektivnosti prostřednictvím optimalizace vnitřních procesů.  

7 Komplexní péče o klienty v oblasti financí a pojišťění.  

  Ohrožení   

1 Vysoká konkurence.  

2 Velká fluktuace zaměstnanců.  

3 Nové konkurenční banky vstupující na trh. 

4 Zpřísnění legislativy.  

5 Výkonnost vymáhání pohledávek a množství oprávek nesplacených úvěrů.  

6 Odliv klientů při refixu hypotéky k jinému bankovnímu ústavu.  

7 Tlak na zaměstnance. 

8 Stále se měnící požadavky klientů.  

9 Nepříznivá makroekonomická situace státu.  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Komerční banka a.s. je vnímána jako silný hráč na bankovním poli a patří spolu 

s ČSOB a.s. a Českou spořitelnou mezi tzv. silnou trojku. Disponuje silnou klientskou 

základnou, propracovaným systémem a širokou škálou produktů. Silné stránky výrazně 

převažují nad slabými, mezi které můžeme zařadit vyšší ceny poplatků, mnohdy rigidní 

postupy a věk zaměstnanců. Druhý největší podíl SWOT analýzy tvoří ohrožení, mezi 

nejzávažnější patří velká fluktuace zaměstnanců a vysoká konkurence nových bank na trhu. 

Co se týká příležitostí, ty jsou v mnohém shodné pro všechny bankovní ústavy.  

4.1.2 GE Money Bank 

 Společnost GE (General Electric) byla založena před více než sto lety v roce 1892 a u 

její kolébky stál Thomas Alva Edison. Skupina dnes sdružuje firmy z oblasti průmyslu, 

financí a médií a reaguje na nejpalčivější problémy dnešního světa. Podniká v oblastech jako 

je výroba letadlových motorů, výroba elektrické energie, finanční služby, lékařská 

zobrazovací technika či televizní vysílání. 

 Významnou součástí GE je skupina GE Capital. Ta spravuje aktiva ve výši 576 miliard 

USD a ve více než 50 zemích zaměstnává 50 tisíc lidí. Je předním poskytovatelem finančních 

služeb pro více než 100 milionů klientů - jednotlivců i malých a středních podniků.  

 K produktům a službám, které poskytuje GE Money, patří osobní půjčky a 

podnikatelské úvěry, platební a úvěrové karty, konsolidace úvěrů, hypotéky, refinancování 

hypoték, depozita, investiční produkty, úvěrové pojištění, leasing automobilů, ale i 

poradenství v oblasti získávání veřejné podpory na vybrané typy projektů. Do finanční divize 

GE Capital spadají také všechny finanční společnosti s názvem GE Money. 

 V České republice působí dvě společnosti ze skupiny GE Money: GE Money Bank a 

GE Money Auto. 

 V rámci svých aktivit se GE Money Bank zaměřuje na různé segmenty klientů. Nabízí 

široké spektrum běžných účtů a úvěrových produktů.  
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Tab. 4.2. SWOT analýza - GE Money Bank a.s 

Silné stránky   

1 Uživatelsky příjemný interní bankovní systém. 

2 Specializované služby, mezi které patří penzijní připojištění, stavební spoření, faktoring, spotřebitelské úvěry a hypotéky. 

3 Banka nespolupracuje s nedůvěryhodnými, netransparentními a vysoce reputačními rizikovými subjekty.  

4 GEMB patří mezi přední bankovní instituce v ČR a v regionu střední a východní Evropy. 

5 Diverzita zaměstnanců.  

6 Vysoké zabezpečení při platbách v internetovém bankovnictví.  

7 Vysoká kapitálová přiměřenost a zázemí nadnárodní korporace General Electric a zkušený management.  

8 Propracovaný systém interních procesů. 

9 Uživatelsky příjemné internetové bankovnictví pro klienty.  

10 Motivační zaměstnanecký systém.  

11 Vybudovaná síť poboček i bankomatů.  

  
Slabé stránky   

1 Skryté poplatky. 

2 Nízké nástupní mzdy zaměstnanců.  

3 Velká fluktuace zaměstnanců.  

4 Dodržování minimální marže při schvalování a následná vyšší sazba.  

  
Příležitosti   

1 Zaměření se na segmentaci klientů.  

2 Financování netradičních segmentů.  

3 Lepší úrokové sazby než konkurence v klíčových produktech.  

4 Spolupráce na environmentálních projektech nezatěžujících přírodu.  

5 Vstup na nové trhy a nové produkty pro klíčové segmenty.  

6 Zlepšování efektivnosti prostřednictvím optimalizace vnitřních procesů.  

7 Komplexní péče o klienty v oblasti financí a pojišťění.  

8 Investovat do vzdělávání zaměstnanců, infrastruktury sloužící klientům a marketingu.  

  
Ohrožení   

1 Fluktuace zaměstnanců. 

2 Nové banky vstupující na trh.  

3 Odliv depozit a ohrožení kapitálové přiměřenosti.  

4 Zpřísnění legislativy.  

5 Demotivace a tlak na zaměstnance v souvislosti s ambiciózním plánem.  

6 Nepříznivá makroekonomická situace státu.  

7 Výkonnost vymáhání pohledávek a množství oprávek nesplacených úvěrů.  

8 Odliv klientů při refixu hypotéky k jinému bankovnímu ústavu.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

 GE Money bank a.s. patří mezi středně velké banky na trhu ČR. Jde o banku, se silnou 

klientskou základnou, zázemím nadnárodní společnosti, velmi uživatelsky příjemným 
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bankovním systémem a jejíž internetové bankovnictví patří mezi špičky mezi bankami. Silné 

stránky banky výrazně převyšují její slabiny, mezi které můžeme zařadit vysoké poplatky - 

mnohdy skryté, velkou fluktuaci zaměstnanců a nižší mzdy při nástupu. Příležitosti a ohrožení 

jsou ve stejném poměru.  Uvedené příležitosti jsou napříč bankovním sektorem stejné pro 

všechny banky, největší ohrožení je shledáno v odlivu depozit a nových bankách vstupujících 

na trh.  

4.1.3 Česká spořitelna 

 Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group, jednoho z předních 

poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě se 16,6 miliony klientů v sedmi 

zemích, z nichž většina je členy Evropské unie. V červenci roku 2001 Česká spořitelna 

úspěšně dokončila svou transformaci, která se zaměřila na zlepšení všech klíčových součástí 

banky. Česká spořitelna kontinuálně pokračuje ve zkvalitňování svých produktů a služeb a 

zefektivňování pracovních procesů. 

 Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a 

na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v 

poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem 

přes 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. 

platebních karet, disponuje sítí 659 poboček a provozuje více než 1481 bankomatů. Na 

českém kapitálovém trhu patří Česká spořitelna mezi významné obchodníky s cennými 

papíry.
13

 

 

 

 

                                                 

13
 ČESKÁ SPOŘITELNA. ČSAS. Profil České spořitelny  [online]. ČSAS [11.9.2013]. Dostupné z: 

http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/profil-ceske-sporitelny-d00014413 

 

http://www.csas.cz/banka/nav/o-nas/profil-ceske-sporitelny-d00014413
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Tab. 4.3. SWOT analýza - Česká spořitelna a.s. 

Silné stránky   

1 Banka s největší klientskou základnou, nejvíce pobočkami i bankomaty v ČR. 

2 Uživatelsky příjemný interní bankovní systém. 

3 Specializované služby, mezi které patří penzijní připojištění, stavební spoření, faktoring, spotřebitelské úvěry a hypotéky. 

4 Banka nespolupracuje s nedůvěryhodnými, netransparentními a vysoce reputačními rizikovými subjekty.  

5 ČS patří mezi přední bankovní instituce v ČR a v regionu střední a východní Evropy. 

6 Diverzita zaměstnanců.  

7 Vysoké zabezpečení při platbách v internetovém bankovnictví (certifikace a hesla).  

8 Vysoká kapitálová přiměřenost a zázemí nadnárodní korporace a zkušený management.  

9 Propracovaný systém interních procesů. 

10 Spolupráce s neziskovými organizacemi, kulturními akcemi atd. hlavní mediální partner Colours of Ostrava. 

11 Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group. 

  
Slabé stránky   

1 Monstróznost. 

2 Neochota personálu a překonané postupy.  

3 Věk zaměstnanců banky.  

4 Vyšší cena poplatků za služby v porovnání s konkurencí a fenomén zpoplatňování všeho.  

5 Velká fluktuace zaměstnanců.  

6 Neosobní přepážky na některých pobočkách oddělující klienta a bankéře.  

  
Příležitosti   

1 Lepší úrokové sazby než konkurence v klíčových produktech.  

2 Spolupráce na environmentálních projektech nezatěžujících přírodu.  

5 Vstup na nové trhy a nové produkty pro klíčové segmenty.  

6 Zlepšování efektivnosti prostřednictvím optimalizace vnitřních procesů.  

7 Komplexní péče o klienty v oblasti financí a pojišťění.  

8 Investovat do vzdělávání zaměstnanců, infrastruktury sloužící klientům a marketingu.  

9 

Rozsáhlý projekt vývoje automatizovaného systému pro identifikaci a koordinovanou reakci na podezření na úvěrový 

podvod.  

  
Ohrožení   

1 Nové banky vstupující na trh.  

2 Odliv depozit a ohrožení kapitálové přiměřenosti.  

3 Velká fluktuace zaměstnanců.  

4 Zpřísnění legislativy.  

5 Demotivace a tlak na zaměstnance v souvislosti s ambiciózním plánem.  

6 Nepříznivá makroekonomická situace státu.  

7 Výkonnost vymáhání pohledávek a množství oprávek nesplacených úvěrů.  

8 Odliv klientů při refixu hypotéky k jinému bankovnímu ústavu.  

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Česká spořitelna a.s. je bankou s největším podílem u nás. Spolu s ČSOB a.s. a 

Komerční bankou a.s. patří v bankovnictví mezi tzv. silnou trojku. Její silné stránky výrazně 

převažují nad slabými. ČS má jednoznačně největší síť poboček, bankomatů a nejrozšířenější 

klientskou základnu. Systémy jsou sofistikované a propracované do posledních detailů. Mezi 

slabé stránky banky můžeme zařadit mnohdy neochotu personálu, velkou fluktuaci a vyšší 

ceny poplatků. Dále neosobní přepážky oddělující bankéře od klienta, od kterých se 

v současné době ustupuje. Příležitosti jsou v mnohém shodné s ostatními peněžními ústavy. 

Mezi nejzávažnější ohrožení patří odliv klientů při refixaci hypoték, demotivaci, tlak na 

zaměstnance a z toho plynoucí fluktuace.  

4.1.4 Raiffeisenbank a. s.  

 Raiffeisenbank a. s. je jednou z největších a nejvýznamnějších bank na trhu v České 

republice. Nabízí široké spektrum služeb pro soukromé i podnikové klienty. Její dynamický 

rozvoj se odráží také v celé řadě ocenění a celkovému růstu aktiv. 

 Raiffeisenbank a.s. (RBCZ) poskytuje od roku 1993 v České republice široké spektrum 

bankovních služeb soukromé i podnikové klientele. V roce 2006 zahájila spojování s 

eBankou, integrační proces obě banky dokončily v létě roku 2008. Raiffeisenbank obsluhuje 

klienty v síti více než 120 poboček a klientských center, poskytuje rovněž služby 

specializovaných hypotečních center, osobních a firemních poradců.  

 Nabídku kvalitních služeb potvrzuje celá řada domácích i mezinárodních ocenění. V 

soutěži Banka roku je Raiffeisenbank pravidelně vyhlašována „Nejdynamičtější bankou 

roku“. eKonto získalo v roce 2011 počtvrté v řadě získalo titul pro nejlepší účet. 

Raiffeisenbank rovněž získala titul pro nejlepší banku v České republice od magazínu Global 

Finance i PwC. V soutěži Zlatá koruna banka loni získala 1. místo v kategoriích přímé 

bankovnictví, podnikatelské účty a podnikatelské úvěry. Raiffeisenbank a.s. od samého 

počátku aktivně nabízí služby s důrazem na zohlednění specifických potřeb klientů v různých 

regionech. Vedle svých ryze obchodních aktivit se banka angažuje v souladu se 140letou 
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tradicí jména Raiffeisen rovněž v řadě veřejně prospěšných aktivit, zahrnujících např. oblast 

kultury, vzdělávání či charitativní projekty.
14

 

Tab. 4.4. SWOT analýza – Raiffeisenbank a.s. 

Silné stránky   

1 Uživatelsky velmi příjemné internetové bankovnictví založené na bankovním systému eBanky.  

2 Propracovaný systém školení pro zaměstnance.  

3 Vedení účtu zdarma. 

4 Členem Koalice pro transparentní podnikání.   

5 Spolupráce s neziskovými organizacemi Konto bariéry, Nadace anděl, Pomozte dětem! 

6 RB patří mezi přední bankovní instituce v ČR a v regionu střední a východní Evropy. 

7 Diverzita zaměstnanců.  

8 Od roku 2008 členem nadnárodní korporace Raiffeisenbank. 

9 Vysoká kapitálová přiměřenost a zázemí nadnárodní korporace a zkušený management.  

10 Výběr z bankomatu jakékoli banky zdarma.  

11 Uživatelsky příjemné internetové bankovnictví pro klienty.  

  
Slabé stránky   

1 Pobočky pouze v okresních a větších městech.  

2 Tlak na zaměstnance formou reportů.  

  
Příležitosti   

1 Péče o stávající portfolio. 

2 Zaměření se na segmentaci klientů.  

3 Financování netradičních segmentů.  

4 Lepší úrokové sazby než konkurence v klíčových produktech.  

5 Spolupráce na environmentálních projektech nezatěžujících přírodu.  

6 Vstup na nové trhy a nové produkty pro klíčové segmenty.  

7 Zlepšování efektivnosti prostřednictvím optimalizace vnitřních procesů.  

8 Komplexní péče o klienty v oblasti financí a pojišťění.  

  

Ohrožení   

1 Fluktuace zaměstnanců. 

2 Nové banky vstupující na trh.  

3 Odliv depozit a ohrožení kapitálové přiměřenosti.  

4 Zpřísnění legislativy.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 

14
 RAIFFEISENBANK. RB. O bance [online]. RB [15.9.2013]. Dostupné z: http://www.rb.cz/o-bance/o-

bance/profil-banky 
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 Raiffeisenbank a.s. patří mezi banky s největší dynamikou. Spolu s GE Money bank a.s. 

a UniCredit Bank a.s. patří mezi středně velké banky v ČR. Silné stránky převažují výrazně 

nad slabými. Nejsilnější zbraní je bezkonkurenční internetové bankovnictví, které je velmi 

intuitivní a sofistikované zároveň. Mezi slabé stránky můžeme zařadit množství poboček, 

které jsou jen ve větších městech. Příležitosti převyšují ohrožení a jsou v mnohém velmi 

podobné příležitostem ostatních bank. Mezi nejzávažnější ohrožení patří velká fluktuace a 

nové banky vstupující na trh s lákavou nabídkou.  

4.1.5 LBBW 

 Banka působí na českém trhu od roku 1991 a za dobu svého působení si zde vybudovala 

pozici moderní, univerzální banky poskytující služby té nejvyšší kvality a rychle reagující na 

všechny potřeby klientů.
15

 

 LBBW Bank CZ a.s. je středně velkou, moderní a universální komerční bankou, která 

svým klientům poskytuje prvotřídní produkty a služby v oblastech firemního, osobního, 

investičního a mezinárodního bankovnictví a také v oblasti aktivit na finančních trzích. V roce 

2008 byla LBBW Bank odborníky vyhlášena jako třetí Nejdynamičtější banka roku v soutěži 

„Banka roku“. 

 Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) je jak komerční bankou, tak centrální bankou 

spořitelen v Baden-Württembersku, Sasku a Porýní-Falcku. Klíčovými aktivitami je 

poskytování služeb soukromým osobám ve více než 200 pobočkách, stejně tak i firemním 

klientům a spořitelnám. Dále se banka zaměřuje na financování nemovitostí, obchodování na 

kapitálových trzích s bankami, spořitelnami a institucionálními investory. LBBW je jednou 

z největších bank v Německu. Centrála LBBW se nachází ve Stuttgartu, Karlsruhe, 

Mannheimu a v Mohuči. 

 V současné době má v České republice 19 poboček, které se nacházejí ve všech větších 

regionech. Vybrané pobočky mají otevřeno i o víkendu. Banka je známa jako inovátor 

                                                 

15
 LBBW BANK CZ. LBBW. Historie [online]. LBBW [6.10.2013]. Dostupné z: http://www.lbbw.cz/cs/o-

nas/profil-lbbw-bank-cz-a-s/historie.shtml 
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v oblasti úvěrových (konsolidace stávajících úvěrů nebo refinancování hypotéky) 

a vkladových produktů.
16

 

Tab. 4.5.  SWOT analýza- LBBW Bank, a.s. 

Silné stránky   

1 Zajímavé mzdové ohodnocení a systém výhod pro zaměstnance.  

2 Vedení účtu zdarma.  

3 Vyšší úrokové sazby na spořících produktech.  

4 Podpora humanitárních projektů, kultury a sportu.  

5 Podpora Německé školy v Praze.  

6 Darování vyřazené PC techniky školám.  

  
Slabé stránky   

1 Absence reklamy  v televizním vysílání.  

2 Rigidní a překonané postupy při schvalování.  

3 Překonané administrativní postupy.  

4 Pomalé zavádění skutečně přínosné podoby služeb pro klienty.  

5 Komplikované interní procesy působící navenek vůči klientům. 

6 Omezený systém vzdělávání zaměstnanců. 

7 Omezený počet poboček a absence bankomatů.  

8 Složitý bankovní interní systém. 

  
Příležitosti   

1 Zviditelnění se formou reklamy.  

2 Zavedení komplexního klientského CRM systému.  

4 Lepší úrokové sazby než konkurence v klíčových produktech.  

5 Zlepšování efektivnosti prostřednictvím optimalizace vnitřních procesů.  

6 Komplexní péče o klienty v oblasti financí a pojišťění.  

7 Investovat do vzdělávání zaměstnanců, infrastruktury sloužící klientům a marketingu.  

  
Ohrožení   

1 Fluktuace zaměstnanců. 

2 Nové banky vstupující na trh.  

3 Odliv depozit a ohrožení kapitálové přiměřenosti.  

4 Zpřísnění legislativy.  

5 Výkonnost vymáhání pohledávek a množství oprávek nesplacených úvěrů.  

6 Nepříznivá makroekonomická situace státu.  

Zdroj: Vlastní zpracování 

                                                 

16
 LBBW BANK CZ. LBBW. O nás [online]. LBBW [6.10.2013]. Dostupné z: http://www.lbbw.cz/cs/o-

nas/index.shtml   
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 LBBW Bank CZ a.s. patří mezi menší banky na trhu v ČR. Jako u jediné banky ve 

výčtu uvedených převažují slabé stránky nad silnými. Mezi nejsilnější stránku patří zajímavé 

ohodnocení, které je součástí motivace nových zaměstnanců. Slabé stánky jsou shledány v 

absenci reklamy, rigidních postupech, omezeným počtem poboček a internetového 

bankovnictví. Příležitost je možno shledat v zavedení CRM systému a televizní reklamy. 

Hrozbou může být fluktuace zaměstnanců, odliv depozit při snížení úrokové sazby a nové 

banky, které vstupují na bankovní trh ČR.  

4.2 Shrnutí kapitoly 

 V této praktické časti byly stručně představeny vybrané peněžní ústavy tj. Komerční 

banka a.s., GE Money bank a.s., Česká spořitelna a.s., Raiffeisenbank a.s, LBBW Bank CZ 

a.s. 

 Ze SWOT analýz vybraných peněžních ústavů vyplývá, že  velké peněžní ústavy jako 

Komerční banka a.s., GE Money bank a.s., Česká spořitelna a.s. a Raiffeisenbank a.s. 

disponují silnou klientskou základnou. Uživatelsky velmi příjemné jsou  propracované 

bankovní systémy. Tyto peněžní ústavy jsou na trhu známé a mají pestrou paletu produktů a 

služeb, propracovanou marketingovou strategii podpořenou mediální reklamní kampaní. 

Zřejmý je zde tlak na pracovníky na prodejních pozicích. V LBBW Bank CZ a.s. není systém 

sofistikovaně propracován, postupy jsou mnohdy rigidní, ale banka se snaží vyšší úrokovou 

sazbou, domáckým prostředím a individuálním přístupem přilákat klienty, kteří nejsou 

spokojeni ve velkých bankách. Banka nabízí svým zaměstnancům nadstandardní systém 

zaměstnaneckých benefitů.  

 Představení bank v plném rozsahu, konkrétní produkty, tj. firemní účty a nabídka 

firemních úvěrů jsou předmětem příloh. 
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5 Komparace vybraných bankovních produktů 

 V této kapitole bylo vybráno dvanáct preferenčních kritérií a pomocí metody párového 

srovnání, určeny preference a váhy provedena komparace vybraných bankovních produktů. 

Kritéria jsou formou přehledné tabulky uspořádány a následně vyhodnoceny dle počtu 

preferencí. 

5.1 Metoda párového srovnání 

 Na základě požadavků klienta bylo vybráno dvanáct kritérií, které jsou z hlediska 

klienta klíčové v oblasti vedení a správy jak bankovního účtu, tak firemního úvěru. Následně 

zpracována tabulka včetně trojúhelníkové matice, ve které jsou horizontálně i vertikálně 

uvedena klíčová kritéria, dle preferencí klienta. Tato kritéria budou následně bodově 

ohodnocena dle důležitosti jedničkou nebo nulou a bude vypočten počet preferencí 

jednotlivých kritérií a jejich pořadí. Pokračováno výpočtem váhy vi jednotlivých kritérií dle 

preferencí a následně počítáno pořadí kritéria ki, tzn. nenormované váhy jednotlivých kritérií. 

Preferenční kritéria vybrána ve spolupráci s klientem: 

 poplatek za vedení účtu, 

 platební kartu k účtu, 

 internetové bankovnictví, 

 platby zdarma, 

 spořící účet k firemnímu účtu, 

 síť kamenných poboček, 

 péče firemního bankéře, 

 výběr z bankomatu zdarma, 

 možnost předčasného splacení úvěru, 

 poplatek za schválení  úvěru, 

 poplatek za odhad, 

 kontokorent na účtu. 
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Metoda párového srovnání 

Tab. 5.1. Matice párového srovnání 
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vedení účtu zdarma   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 0,17 12 

platební karta k účtu     0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 7 3 0,11 10 

internetové bankovnictví       1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 2 0,12 11 

platby zdarma         1 0 0 1 0 1 0 0 3 6 0,05 7 

spořící účet k firemnímu účtu           1 1 1 0 0 0 1 4 4 0,06 9 

síť kamenných poboček             1 0 0 0 0 1 2 7 0,03 6 

péče firemního bankéře               0 0 0 0 1 1 9 0,02 4 

výběr z bankomatu zdarma                 0 0 1 0 1 10 0,02 3 

možnost předčasného splácení 

úvěru                   1 1 1 3 5 0,05 8 

poplatek za schválení úvěru                     1 0 1 8 0,02 5 

poplatek za odhad                       0 0 12 0,00 1 

kontokorent na účtu                         0 11 0,00 2 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Z výše uvedené tabulky a propočtů je zřejmé, že nejdůležitější kritérium, které je 

z hlediska klienta klíčové je vedení účtu bez poplatků, kdy počet preferencí je 11 a váha 

kritéria nejvyšší 0,17. Budou vybrány bankovní ústavy, které jsou schopny klientovi vyhovět 

a účet vést zdarma bez paušálních poplatků a to buď dle sazebníku nebo na základě 

individuálně schválené výjimky, která se bude každoročně prodloužena.  
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 Dle výsledků šetření vyplývá, že klient považuje mimo vedení účtu zdarma za podstatné 

internetové bankovnictví, protože chce účet ovládat prostřednictvím počítače z pohodlí firmy. 

Internetové bankovnictví je druhé v pořadí s celkovou preferencí 8 bodů a váhou 0,12.  

 Na třetím místě se umístila v šetření platební karta, která byla ohodnocena z dvanácti 

bodů 7 body s vypočítanou váhou 0,11. 

 Spořící účet k firemnímu účtu se umístil v preferenčním hodnocení na čtvrtém místě se 

4 body a vypočítanou váhou 0,06. Bude vybrána banka, která spořící účet klientovi vede bez 

poplatků a s výhodnějším úročením než je zhodnocení na firemním účtu určeném 

k platebnímu styku.  

 Na pátém místě se umístilo kritérium možnost předčasného splacení firemního úvěru 

bez poplatku s celkovými body 3 a vypočítanou váhou 0,05. Dle srovnání sazebníků 

vybraných bank bylo zjištěno, že všechny banky si účtují při předčasném splacení úvěru 

paušální částku nebo procentuální sankci z nesplacené jistiny. Klient bude proto preferovat 

banku, která možnost předčasného splacení umožní, kdy tato podmínka bude zakotvena do 

smluvní dokumentace o úvěru.  

 Se stejným počtem 3 bodů a vypočítanou váhou 0,05 klient preferuje příchozí i odchozí 

platby na účtu zdarma. Vzhledem k tomu, že klíčové kritérium je vedení účtu zdarma, bylo 

toto kritérium se stejným bodovým ohodnocením jako předčasné splacení úvěru posunuto na 

šesté místo.  

 Na sedmém místě se 2 body a vypočítanou váhou 0,03 se umístila preference počtu 

dostupností kamenných poboček. Dle vyjádření klienta jsou záležitosti, které nelze řešit přes 

internetové rozhraní nebo po telefonu, proto dostupnost kamenné pobočky má své místo.  

 Na osmém až desátém místě s celkovým počtem 1 preference z výčtu možných a 

vypočítanou váhou 0,02  se umístily poplatek za schválení úvěru, péče bankovního poradce a 

výběr z bankomatu bez poplatku.  

 Poslední příčky získaly současně dvě kritéria, které nebyly upřednostněny v žádné 

konfrontaci s jinými preferencemi a to poplatek za odhad a kontokorent k účtu. Z šetření 

vyplývá, že klient je v případě schválení úvěrového obchodu poplatek za odhad zaplatit za 

toho předpokladu, že bude proveden smluveným odhadcem banky a klient jej v plném 
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rozsahu obdrží. Kontokorent na účtu klient chápe jako doplňkovou službu, není zastáncem 

zadlužování se v případě, že by splácel úvěr investičního charakteru.  

5.2 Porovnání bankovních produktů na základě požadavků konkrétního 

klienta 

 Na základě výše uvedených skutečností, které vyplynuly z metody párového srovnání 

budou porovnány firemní účty a nabídka firemních úvěrů u analyzovaných bank.  

 Formou poptávky a na základě informací dostupných z internetových stránek, sazebníků 

bank, letáků, ale také osobního jednání v bankách byly osloveny vybrané bankovní instituce, 

zpracovány indikativní nabídky a porovnány jednotlivé parametry na základě preferencí a 

požadavků klienta. 

Graf 5.1. Preference jednotlivých kritérií dle požadavků klienta 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Z grafu vyplývá, že pro klienta je nejdůležitější banka, která mu povede účet bez 

poplatku za vedení firemního účtu. Dále internetové bankovnictví a dálkový přístup včetně 

obsluhy účtu. Platební karta je nedílnou součástí požadavku, aby klient mohl kartou platit 

závazky za svými dodavateli a vybírat hotovost z bankomatu. Spořící účet je další parametr, 

který klient na svém firemním účtu ocení, aby mohl zúročit vyšší úrokovou sazbou volné 

peněžní prostředky a zároveň okamžitou likviditu. Co se týká úvěrového obchodu, jako 

nejdůležitější parametr se jeví možnost předčasného splacení úvěru bez poplatků. Banky dle 

svých sazebníků poplatky účtují, není jejich zájmem nechat klienta úvěr zaplatit a připravit se 

tak o tučné úroky. Proto bude předmětem jednání v bankách tato možnost zakotvena ve 

Smlouvě o firemním úvěru.  

5.2.1 Porovnání firemních účtů 

 Na základě těchto preferencí, zjištěných informací a jejich důležitosti budou porovnány 

běžné účty pro firemní klienty u výše vybraných bank a bude doporučen účet, který splňuje 

výše uvedené požadavky nebo se jim nejvíce přibližuje. Obdobný postup bude proveden i u 

možnosti získání investičního nebo hypotečního firemního úvěru.  

 Dle výsledků šetření, preferencí a požadavků byly u vybraných bank vybrány firemní 

účty včetně klíčových parametrů a poplatků za jednotlivé klíčové položky.  

Tab. 5.2. Porovnání bankovních účtů na základě požadavků konkrétního klienta 

 

Komerční  

banka a.s. 

GE Money  

bank a.s. 

GE Money  

bank a.s. 

GE Money  

bank a.s. 

Česká  

spořitelna 

a.s. 

LBBW  

Bank CZ 

a.s. 

LBBW  

Bank CZ 

a.s. 

LBBW  

Bank CZ 

a.s. 

RB a. s. RB a. s. 

cenový program 

Profi účet Bronze Silver  Gold 

Standard,  

Transakce,  

Speciál 

Basic Standard Comfort 
eKonto  

Business  

eKonto  

Komplet 

vedení účtu zdarma 169,- 129,- 189,- 349,- 92-342,- 150,- 350,- 1000,- 100,- 500,- 

platební karta k účtu ano ano ano Ano ano ano ano ano ano ano 

internetové bankovnictví ano ano ano Ano ano ano ano ano ano ano 

platby zdarma 10 5 20 70 dle balíčku příchozí 50 ano 20 neomezeně 

spořící účet k firemnímu účtu ano ano ano Ano ano ano ano ano ano ano 

síť kamenných poboček ano ano ano Ano ano ano ano ano ano ano 

péče firemního bankéře ano ano ano Ano ano ano ano ano ano ano 

výběr z bankomatu zdarma 9,- 15,- ano Ano ano 6,50 6,50 6,50 10,- neomezeně 

Zdroj:  Vlastní zpracování 

 Dle uvedených porovnání vyplývá, že všechny oslovené banky si účtují poplatek za 

vedení firemního účtu. Součástí zpravidla bývá balíček služeb, jehož obsahem jsou další 
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produkty, které jsou formou přímé úměrnosti účtovány na základě paušálního poplatku na 

měsíční bázi.  

 Jak bylo zjištěno dle komunikace s bankovními poradci nebo na zákaznických linkách, 

je možno se domluvit v bankách v rámci akvizice nových firemních klientů na vedení účtu 

zdarma bez ztráty ostatních avizovaných výhod. Tato výjimka je zpravidla poskytována na 

dobu určitou na 12 měsíců s tím, že každý rok je prostor pro další jednání a formou 

prolongace lze ponechat účet bez paušálních poplatků. Výjimkou je LBBW Bank CZ, a.s., 

která výjimky tohoto druhu neposkytuje.  

 

Graf 5.2. Poplatky vybraných bank za vedení firemního účtu  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Z grafu vyplývá, že nejlevnější variantou je Raiffeisenbank a.s  a její eKonto Business 

s poplatkem ve výši 100,- Kč měsíčně. Součástí tohoto balíčku je platební karta, internetové 

bankovnictví, spořící účet, péče firemního bankéře. V rámci tohoto balíčku je nastaveno 20 

plateb měsíčně zdarma a výběr z bankomatu je zpoplatněn částkou 10,- Kč. Banka je vstřícná 

v rámci akvizic nových firemních klientů k vedení účtu bez paušálního poplatku po dobu 

jednoho roku.  

 Také účet vedený u GE Money Bank a.s. ve variantě Bronze je veden za dostupných 

129,- Kč měsíčně. Součástí tohoto účtu je také obsluha přes internetové bankovnictví, platební 

karta, obsluha firemního bankéře, pět plateb zdarma v rámci měsíce. Za výběr z bankomatu 

klient zaplatí 15,- Kč. Banka je ochotna vést účet klientovi zdarma, nicméně klient v tomto 

případě zaplatí za všechny doplňkové služby včetně platební karty, internetového 

bankovnictví atd.  

 Profi účet Komerční banky a.s. je dostupný za 169,- Kč měsíčně. Dle vyjádření 

pracovníka banky, v rámci akvizice nových firemních klientů a možnosti vyzkoušet si 

komfortní služby banky je zde prostor pro vedení účtu bez paušálního poplatku, na základě 

výjimky a každoroční prolongace. Součástí balíčku je 10 transakcí, embosovaná platební 

karta, spořící účet, péče firemního bankéře nebo ředitele obchodního místa, spořící účet se 

zvýhodněnou sazbou dle úrokového lístku. Za výběr z bankomatu klient zaplatí  9,- Kč s tím, 

že využívá-li klient platební kartu k placení a zároveň v rámci měsíce z bankomatu vybere, 

banka mu jako bonus vrátí poplatky za výběr z bankomatu na jeho firemní účet.  

 LBBW Bank CZ a.s. nabízí firemní účet ve variantě Basic za poplatek ve výši 150,- Kč 

měsíčně. Dle vyjádření pracovníka banky není prostor pro vedení účtu zdarma. K tomuto typu 

účtu má klient platební kartu, internetové bankovnictví, péči bankéře, všechny příchozí 

transakce zdarma a za výběr z jakéhokoli bankomatu zaplatí 6,50 Kč.  

 Účet České spořitelny je také veden na principu placení za každou službu, kterou chce 

klient na svém účtu využívat formou varianty Standard. Tato varianta je v rozmezí 92,- Kč až 

342,-Kč měsíčně zavedení účtu. Platby jsou zdarma dle vybraného balíčku služeb ve variantě 

Transakce. Varianta Speciál nabízí různé formy pojištění a připojištění, které si klient může 

na svém účtu sjednat. V rámci všech balíčků je platební karta, péče firemního bankéře a 

internetové bankovnictví zdarma.  
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 Ostatní účty vybraných bank mají nastaveny poplatky ve vyšší cenové relaci za vedení 

účtu, proto nejsou dle preferencí zajímavé.  

5.2.2 Porovnání firemních úvěrů 

 Po srovnání účtu pro podnikatele budou srovnány také firemní úvěry dle požadavků 

klienta. Byly osloveny výše uvedené bankovní ústavy s poptávkou na základě preferencí 

klienta. Klient má zájem o koupi nemovitosti ve výši 5.000.000,- Kč, z vlastních zdrojů je 

ochoten investovat 1.500.000,- Kč. Žádá o úvěr ve výši 3.500.000,- Kč se splatností 120 

měsíců, tj. 10 let, s možností předčasného splacení v případě, že se mu podaří vygenerovat 

zdroje na splacení. Úvěr bude zajištěn jak blankosměnkou, tak zástavním právem 

k nemovitosti zapsaném na příslušném Katastrálním úřadu. Pro lepší orientaci byly osloveny 

banky s poptávkou úvěru, kdy úroková sazba je koncipována jako PRIBOR 1M + marže 

banky. PRIBOR 1M k 22.10.2013 ve výši 0,31. 

Tab. 5.3. Porovnání firemních úvěrů vybraných bank 

 

Komerční  

banka a.s. 

GE Money  

bank a.s. 

Česká  

spořitelna a.s. 

LBBW  

Bank CZ a.s. 

Raiffesenbank  

a. s. 

 

poplatek za schválení  

úvěru 
min 1000,-+ 0,6% 0,5% min 5000,- 

0,5-2% min  

5000-150000,- 
dle aktuálních výdajů 

2 % z poskytnuté výše  

úvěru, min 10.000,-Kč 

možnost předčasného  

splácení úvěru 
0,6 %, min. 5 000,– 5% z jistiny min 3000,- 

0,3% z aktuálního  

zůstatku, min. 2.500,- 
ne 

1 % z částky mimořádné  

splátky, min. 5 000 Kč 

úroková sazba 

 v % p.a. 
3,49% 4,02% 3,59% 3,99% 3,65% 

výše splátky 34.594,- 35.469,- 34.758,- 35.419,- 34.857,- 

celkově zaplaceno 4.151.239,- 4.256.289,- 4.170.937,- 4.250.300,- 4.182.783,- 

zaplaceno  

na úrocích 
651.239,- 756.289,- 670.937,- 750.300,- 682.783,- 

poplatek za odhad 6.900,- dle výše odhadu 3.900,- dle výše odhadu individuálně 

kontokorent  

k účtu 
Ne 10.000,- 50.000,- ne 300.000,- 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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 Pro klienta je klíčová možnost předčasného splacení, nicméně všechny banky dle svých 

sazebníků poplatek účtují nebo předčasné splacení neumožňují. Na základě komunikace s 

bankami, s informacemi ze zákaznických linek lze tuto variantu zakomponovat přímo do 

Smlouvy o úvěru, např. v případě, že klient žádá o dotaci z EU, která je proplácena zpětně. 

Výše jednorázové splátky se rovná výši přiznané dotace. 

  Další parametr, který pro klietna hraje roli je dle výsledků metody párového srovnání 

poplatek za schválení úvěrů, nicméně v celkovém porovnání všech požadavků nemá velkou 

váhu, tudíž klient s poplatem počítá. U investičních úvěrů se poplatek platí napříč celým 

bankovním spektrem.  

 Poplatek za vyhodnocení rizik spojených se zástavou je rovněž účtován k tíži klienta. 

Stejně jako u poplatku za zpracování úvěru je klient s tímto poplatkem srozuměn.  

 Posledním parametrem dle vyhodnocení metody párového srovnání je možnost získat 

kontokorent k účtu při jeho založení. Banky zpravidla klientovi možnost přečerpání nabídnou 

po určité době, která se liší, na základě obratu na účtu, ale také dalších parametrů, které 

systém na základě určitého algoritmu generuje nebo má možnost klient kontokorent získat na 

základě předložených výkazů hospodaření. Okamžité přečerpání při založení účtu lze sjednat 

u GE Money Bank a.s. a to ve výši 10.000,- Kč nebo u České spořitelny a.s. ve výši 50.000,- 

Kč. RB nabízí úvěr až 300.000,- Kč, ale dle vyjádření pracovníka banky jde o individuální 

posouzení při založení účtu, zpravidla se přečerpání povoluje po třech měsících od založení, 

za předpokladu obratu. Pro klienta jde o nevýznamný parametr, který se umístil na poslední 

příčce. 

 

 

 

 

 

 



61 

 

Graf 5.3. Porovnání úvěrů vybraných bank dle výše úrokové sazby v % p. a. 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 Výše uvedený graf porovnává jednotlivé úrokové sazby. Všechny sazby jsou pro 

přehlednost koncipovány jako PRIBOR 1M + marže bank. Nejlépe byla vyhodnocena 

nabídka Komerční banky a.s., úroková sazba se pohybovala na 3,49% p. a. Jen o desetinu 

vyšší sazbu nabízí Česká spořitelna a.s. a třetí nejlepší nabídka, která se týkala úrokové sazby 

byla z Raiffeisenbank a.s., ve výši 3,65% p. a. GE Money bank a.s. a LBBW Bank CZ a.s. 

nabídly sazby, které oscilují kolem 4% p. a. 
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Graf 5.4. Porovnání úvěrů vybraných bank dle výše splátky 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 Dle úrokových sazeb jsou vypočítány měsíční splátky úvěrů v jednotlivých bankách na 

základě bankami předložených nabídek. Splátky jsou počítány jako anuitní, tzn., že klient 

splácí po celou dobu trvání úvěrového vztahu stejnou splátku, která se skládá z poměru jistiny 

a úroků.  

 Nejmenší splátka je v KB ve výši 34.594,- Kč měsíčně. Jen o 164,- Kč měsíčně více by 

klient zaplatil u ČS a o 263,- Kč více v RB oproti nejlepší nabídce. Výše splátky u  GEMB a 

LBBW se přehoupne přes hranici 35.000,- Kč.  
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Graf 5.5. Porovnání úvěrů vybraných bank dle celkových nákladů 

 

Zdroj:  Vlastní zpracování 

 Ve výše uvedeném grafu je vyjádření celkových zaplacených nákladů  za splátky a 

úroky v průběhu celého trvání úvěru. Součástí nejsou náklady za měsíční vedení a správu 

úvěrového produktu ani poplatky za schválení úvěru a vyhodnocení rizik.  

 Rozdíl mezi nejnižšími možnými zaplacenými náklady u KB a nejvyššími GEMB je 

105.050,- Kč za deset let.  
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Graf 5.6 Celkem zaplaceno na úrocích ve vybraných bankách 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 V grafu jsou uvedeny celkové náklady za úroky za dobu trvání úvěrového vztahu. 

Nejméně klient zaplatí za deset letu u KB, a to částku 651.239,- Kč. Nejvíce klient zaplatí na 

úrocích u GEMB, a to 756.289,- Kč. Rozdíl za deset let mezi nejlepší úrokovou sazbou a 

nejvyšší úrokovou sazbou je 105.050,- Kč. 
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6 Doporučení pro klienta 

 V této kapitole jsou shrnuty atributy, kroky, požadavky a preference, které byly 

předmětem zkoumání, včetně podrobného postupu. Dále vyhodnocení dle výsledků preferencí 

a také doporučení pro klienta, včetně zvážení rizikových faktorů. 

6.1 Výsledky párového srovnání 

 Metoda párového srovnání se používá při vyhodnocování ukazatelů, u kterých je možno 

určit preference důležitosti. Na základě požadavků klienta bylo vybráno dvanáct kritérií, které 

jsou z hlediska klienta klíčové v oblasti vedení a správy jak bankovního účtu, tak firemního 

úvěru. Následně byla zpracována tabulka včetně trojúhelníkové matice, ve které jsou 

horizontálně i vertikálně uvedena klíčová kritéria, dle preferencí klienta. Tato kritéria byla 

následně bodově ohodnocena dle důležitosti jedničkou nebo nulou a byl vypočten počet 

preferencí jednotlivých kritérií a jejich pořadí. V konečném důsledku se ukázaly jako 

nejvýznamnější parametry vedení firemního účtu, internetové bankovnictví, platební karta, 

spořící účet, úroková sazba firemního úvěru a možnost předčasného splacení úvěru.  

Z metody párového srovnání vyplynuly následující shrnutí:  

 Dle metody párového srovnání vyšlo, že nejdůležitější parametr je vedení účtu zdarma. 

Banky nabízejí různé možnosti jak neplatit poplatky, které nenabízejí plošně a proto je nemají 

uvedeny v sazebnících. Jde například o možnost získat výjimku z poplatku za měsíční vedení 

účtu v rámci akvizic nových firemních účtů a podnikatelů. Banky tuto možnost nekomunikují 

plošně, nicméně na základě osobního jednání tuto možnost vesměs připouštějí. Tato výjimka 

je schválena na dobu jednoho roku s tím, že je možno se domluvit na prolongaci a poplatek 

neplatit ani v následujících obdobích.  

 KB byla k vedení účtu zdarma vstřícná, stejně jako  GEMB, ČS a RB. Banky se snaží o 

co největší podíl firemních klientů, a proto je v rámci akvizic motivují a poplatky neúčtují. 

Dle vyjádření pracovníků výše uvedených bank probíhají akviziční kampaně, které plošně 

nově příchozím  klientům  poplatky odpouštějí na jeden až dva roky, v závislosti na bance a 

akci. Druhou možností je vedení účtu bez poplatku na základě výjimky obchodního místa 

nebo ředitele pobočky. Pouze v LBBW není prostor pro vedení účtu zdarma. Dle vyjádření 
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pracovníka banky se výjimky tohoto druhu neposkytují a každý klient je motivován souborem 

transakcí, které využije, nikoli neplacením paušálního poplatku.  

 Internetové bankovnictví a dálkový přístup včetně obsluhy účtu banky nabízejí zdarma 

k cenovým programům. Tento parametr se ukázal být druhým nejdůležitějším. Uživatelsky 

nejpříjemnější internetové bankovnictví má dle autorky GEMB a RB. Komerční banka také 

disponuje sofistikovaným internetovým rozhraním a rovněž Česká spořitelna má 

propracovaný systém obsluhy internetového bankovnictví  z pohodlí domova nebo firmy. 

Internetové bankovnictví LBBW bylo vyhodnoceno jako nejslabší, vzhledem k nutnosti 

využívat při přihlašovaní na účet osobní  klíč. Platební karta je nedílnou součástí požadavku, 

aby klient mohl kartou platit závazky za svými dodavateli a vybírat hotovost z bankomatu. 

Platební karty všechny banky nabízejí jako bonus k balíčkům firemních účtů bez toho, aniž by 

klienti platili roční poplatek za jejich vedení. Spořící účet je další parametr, který klient na 

svém firemním účtu ocení, aby mohl zúročit vyšší úrokovou sazbou volné peněžní prostředky 

a zároveň okamžitou likviditu. Spořící účty nabízejí všechny banky bez jakýchkoli poplatků 

za vedení, jde o bonus, aby mohli klienti zhodnotit vše volné prostředky vyšší úrokovou 

sazbou než je sazba na firemním účtů.  

 U úvěrového obchodu, byla jako nejdůležitější parametr vyhodnocena možnost 

předčasného splacení úvěru bez poplatků. Pro klienta je směrodatná možnost umořit volnými 

prostředky úvěrový obchod.  Všechny banky dle svých sazebníků poplatky účtují, není jejich 

zájem nechat klienta úvěr zaplatit a připravit se tak o tučné úroky. V sazebnících nejsou 

uvedena žádná konkrétní čísla, jde o procentuální vyjádření. Při jednáních v bance možnost 

předčasného splacení úvěru připustila KB, GEMB, ČS i RB, týká se případů, kdy je klientovi 

zpětně proplacena dotace z EU. V tomto případě je ve Smlouvě o úvěru ukotveno, že 

mimořádná splátka se rovná výši přiznané dotace. Klient může splátku zaplatit za základě 

podané Žádosti o předčasné splacení na formuláři příslušné banky.  

 Nejvýhodnější varianta, která se týká úvěrové sazby byla vyhodnocena nabídka KB, ale 

také nabídka RB byla zajímavá, její sazba byla jen o desetinu vyšší. V celkovém propočtu jde 

o nepatrný rozdíl. Klientovi byla nabídnuta varianta úvěrového obchodu u Komerční banky 

a.s. a u Raiffeisenbank a.s.. Obě tyto nabídky byly nejpřijatelnější nejen z pohledu úrokové 

sazby, ale od toho se odvíjející měsíční splátka a celkové náklady, které klient zaplatí za deset 
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let. Poplatek za schválení úvěrového obchodu u KB je min. 1.000,-Kč + 0,6% z výše úvěru, u 

RB jsou to 2% z poskytnuté výše úvěru, min 10.000,-Kč. Indikativní nabídky úvěrů u GEMB, 

ČS a LBBW byly vyhodnoceny jako slušné, ale v první fázi byla doporučena nabídka RB a 

KB. 

6.2 Doporučení pro klienta 

 Na základě uvedených skutečností a výsledků šetření byla s klientem sjednána schůzka, 

kde  byly klientovi předloženy nezávislé indikativní nabídky jednotlivých bank. Nabídky byly 

koncipovány včetně propočtů nákladů, výše splátky a dalších parametrů, které hrají roli při 

rozhodování. Všechny nabídky byly hodnoceny a porovnány z hlediska vedení firemního účtu 

a získání a schválení firemního úvěru. Dle výše uvedených závěrů byla pro klienta 

nejzajímavější nabídka Raiffeisenbank a.s. a nabídka Komerční banky a.s. 

6.3 Realizace doporučení 

 Klientovi byla na základě konzultace doporučena řešení Komerční banky a.s. a 

Raiffeisenbank a.s.  Jde o silné peněžní ústavy, které mají pobočky ve spádové oblasti Opava 

– Ostrava, rozsáhlou síť bankomatů a zázemí stabilní instituce.  U obou těchto bank je prostor 

pro vedení účtu zdarma včetně transakcí zdarma, internetové bankovnictví je na velmi vysoké 

úrovni a obě finanční instituce nabízejí nízké úrokové sazby u investičních úvěrů. Klientovi 

bylo doporučeno domluvit si schůzku se specialisty v obou bankách a probrat další záležitosti, 

které se týkají budoucí spolupráce.  

6.4 Rizikové faktory 

 K faktorům, které by mohly ohrozit schválení úvěru patří finanční podklady, které klient 

musí při schvalovacím procesu bance doložit. Jde o výsledky hospodaření za poslední dvě 

uzavřená účetní období včetně posledních průběžných kvartálních výkazů. Dále strukturu 

pohledávek a závazků, informace o dluhovém zatížení včetně přijatého leasingu a informace 

týkající se bonitního zajištění, v našem případě nemovitosti, která bude předmětem zástavy. 

Toto vyhodnocení je pro získání úvěru u jakékoli banky klíčové. Analýza výsledku 

hospodaření klienta není předmětem této diplomové práce. 
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 V případě schválení úvěru bankou bylo klientovi doporučeno sjednat si v případě 

platební neschopnosti pojištění a tím předejít rizikům plynoucím ze špatné platební morálky.  

6.5 Shrnutí kapitoly 

 Dle výše uvedených závěrů byla pro klienta nejzajímavější nabídka Raiffeisenbank a.s. 

a nabídka Komerční banky a.s. K založení účtu klient bude potřebovat výpis z Obchodního 

rejstříku a platný Občanský průkaz.  K získání úvěru bude klient potřebovat jak bylo uvedeno 

výše poklady z účetnictví, které je doporučeno přinést k posouzení na domluvenou schůzku a 

tím předejít zbytečnému protahování. Klientovi bylo doporučeno nejdříve zažádat o úvěrový 

produkt a po posouzení a schválení bankou založit firemní účet. Klient se tak vyhne 

nepříjemné situaci, že založí firemní účet – obeznámí své odběratele, dodavatele, správu 

sociálního zajištění, finanční úřad atd. a následně zjistí, že mu banka v úvěru nevyhoví. 

Komunikace s bankou, která se týká získání firemního úvěru a založení firemního účtu je pro 

klienta bezplatná.  
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7 Závěr 

 Téma diplomové práce bylo Analýza a výběr vhodných bankovních produktů pro 

konkrétní podnik. Cílem diplomové práce bylo zpracovat a zhodnotit nabídky firemních účtů 

a firemních úvěrů u vybraných bank, na základě požadavků a preferencí klienta pomocí 

metody párového srovnání.  

 Škála firemních bankovních účtů je pestrá, klienti se neorientují v parametrech, názvech 

ani v poplatcích. Byly vybrány konkrétní peněžní ústavy, zjištěny parametry a poplatky 

jednotlivých firemních účtů. Na základě analýzy byly doporučeny konkrétní banky.  

 Rozhodnutí o investičním úvěru patří mezi strategické a důležité rozhodnutí, které 

management společnosti řeší ve své činnosti. Pouze firma, která vyhodnotí investiční záměr 

společně s relevantními daty může být konkurenceschopná a investiční rozhodování patří 

mezi stěžejní rozhodování, které ovlivní úspěšné řízení podniku a budoucnost firmy.  

 Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické 

části práce jsou uvedeny vybrané oblasti z problematiky bankovnictví, bankovní legislativy a 

bankovních produktů, se kterými se klient může v bance setkat.  

 Praktická část diplomové práce obsahuje představení konkrétního klienta, včetně vize, 

poslání, historie firmy,  předmětu podnikání  a zájmu získat investiční úvěr na koupi 

nemovitosti. Klient stojí před důležitým rozhodnutím, zda koupit nemovitost formou 

investičního úvěru nebo platit nájem a zůstat ve stávající provozovně.  

 Dále představuje vybrané bankovní ústavy, a to:  Komerční banku a.s., GE Money Bank 

a.s., Českou spořitelnu a.s., LBBW Bank CZ a.s. a Raiffeisenbank a.s. Jde o subjekty 

finančního trhu, které jsou uvedeny, a to včetně produktové části. Je aplikovaná metoda 

párového srovnání konkrétního klienta, ve spolupráci, a na základě vybraných klíčových 

parametrů dle požadavků a preferencí klienta, jejich vyhodnocení, srovnání firemních účtů a 

nabídky firemních úvěrů. Vyhodnocené údaje jsou uvedeny v tabulkách a grafech a 

okomentovány.  

 Na základě provedené analýzy nabídky parametrů firemních účtů a parametrů firemních 

úvěrů je uvedeno shrnutí a doporučení.  
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 Z analýzy vyplynulo, že nejvíce se požadavkům klienta přiblížila nabídka Komerční 

banky a.s. a Raiffeisenbank a.s. Největším efektem, který spatřuji při realizaci firemního 

úvěru je, že klient, který v tuto chvíli platí 40.000,-Kč měsíčně za nájem provozovny bez 

plateb za energie, bude splácet úvěr na nemovitosti, která bude ve vlastnictví firmy. 

Vypočtená splátka úvěru pokryje náklady, které se týkají nájmu a to v případě obou peněžních 

ústavů. V případě firemního účtu klient ušetří na poplatcích. Jde o klíčové rozhodnutí pro 

firmu z hlediska strategického rozvoje. Klientovi byly domluveny schůzky se specialisty výše 

uvedených bank, je doporučeno vzít sebou výpis z Obchodního rejstříku, který není starší tří 

měsíců, DP za poslední dvě zdaňovací období, včetně kvartálních výkazů, strukturu 

pohledávek a závazků, informace týkající se jistiny možných stávajících úvěrů a přijatých 

leasingu.  

 Věřím, že uvedené závěry, budou pro firmu přínosem a pomohou ji v rozhodování, 

který peněžní ústav zvolit v návaznosti na nabídku účtu a firemního financování.  

 Obecný přínos vidím v tom, že teoretickou část diplomové práce považuji za ucelený 

podklad vybrané problematiky a získané vědomosti jsou pro mne obohacující v mé profesi.  
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Seznam zkratek 

apod.    a podobně 

a.s.    akciová společnost 

CZ NACE   klasifikace ekonomických činností 

č.     číslo 

ČMZRB   Českomoravská záruční a rozvojová banka 

ČS    Česká spořitelna a.s. 

EU    Evropská unie  

GEMB   GE Money bank a.s. 

KB    Komerční banka, a.s. 

Kč    česká koruna 

KTK    krátkodobý kontokorent 

LBBW    LBBW Bank CZ, a.s. 

max.    maximální 

mil.    milión 

např.    například 

OSVČ    osoba samostatně výdělečně činná 

PGRLF   Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond 

PO    právnická osoba 

%     procento 

RB   Raiffeisenbank a.s. 

RPSN    roční procentní sazba nákladů 

Sb.    sbírka zákonů 

tis.    tisíc 

tj.     to je 

tzn.    to znamená 

tzv.    tak zvaný 

zkr.    zkratka 
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