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1 Úvod 

 

Historie bankovnictví je velmi dlouhá a jeho počátky jsou spojeny se vznikem peněz.  

Vznik peněz umožnil nahradit naturální směnu směnou peněžní. To přineslo i možnost oddělení 

úspor od investic. Banky vznikly jako prostředníci mezi těmi, kteří vytvářejí úspory neboli volný 

kapitál na straně jedné a na straně druhé těmi, kteří naopak potřebují nejen svůj vlastní kapitál,  

ale i zdroje cizí. 

 

Proces, v rámci kterého dochází přes prostředníky k přesunu kapitálu od věřitelů 

k dlužníkům, se označuje jako finanční zprostředkování a prostředníci, kteří je provádějí,  

jako finanční zprostředkovatelé. V dnešní době se staly banky, bankovní produkty a bankovnictví 

součástí života většiny populace v moderní společnosti. Efektivní fungování bank, jejich 

odpovídající regulace, výběr vhodného bankovního produktu, zhodnocení rizik s ním spojených  

– to jsou jen některé problémy, jejichž řešení vyžaduje stále rozsáhlejší znalosti.  

 

Tato diplomová práce je aplikována na Cetelem ČR, a.s. a GE Money, a.s. Cílem této 

diplomové práce je zejména: 

 

� v teoretické oblasti:  

� popsat fungování obecné firmy na úvěrovém trhu, 

� definovat varianty používající se pro hodnocení bonity klientů, 

� srovnání společností Cetelem ČR, a.s. a GE Money, a.s. 

 

� v aplikační oblasti: 

� popis aplikace a rozdílů ve scoring modelech u společností Cetelem ČR, a.s. a GE 

Money, a.s.   

 

 

 

 

 

 

 

 



2 Charakteristika úvěrových systémů 

 

 S každou aktivitou je nevyhnutelně spojena určitá míra rizika. Bankovní, ale i nebankovní 

instituce se při vykonávání svých činností setkávají s celou řadou rizik, která mohou výrazným 

způsobem ovlivnit jejich chod. Tato rizika jsou řízená a v případě jejich výskytu se snaží snížit 

jejich negativní dopady do hospodaření. Do řízení nejvýznamnějších rizik banky investují nemalé 

prostředky. Oblast řízení rizik není v současnosti ustálená, a ani vymezení jednotlivých druhů rizik 

není u různých autorů jednotné.  Než-li bude přistoupeno k teoretickému popisu variant hodnocení 

bonity, budou uvedeny hlavní finanční rizika, jejichž znalost je jednou z hlavních podmínek bonity 

klienta. 

 

 Obecně je možné rozčlenit bankovní rizika do několika skupin: 

 

a) Úvěrové riziko – představuje riziko, že protistrana nebude schopná nebo ochotná 

splatit své závazky. 

 

b) Tržní riziko  – představuje riziko ztráty vzniklé změnou tržních cen na finančních 

trzích. Nejčastěji se jedná o pohyb úrokových sazeb, měnového kurzu, cen akcií  

či jiných aktiv.  

 

c) Riziko likvidity  – představuje riziko ze ztráty schopnosti dostát svým splatným 

závazkům. 

 

d) Operační riziko  – představuje riziko ztráty vlivem nepřiměřenosti či selhání 

vnitřních, vnějších procesů nebo lidského faktoru či systémů. 

 

e) Ostatní rizika – mohou představovat změny podmínek regulátorem, riziko 

neprosaditelnosti kontraktů (právní riziko), nedostatečná velikost kapitálu banky 

vzhledem k postupovaným rizikům (riziko kapitálové přiměřenosti),1 riziko ztráty 

dobrého jména (reputační riziko). 

 

                                                 
1 Představuje minimální výši kapitálu, kterou musí banka vzhledem k objemu a rizikovosti svých obchodů udržovat.  

Její hodnota by neměla klesnout pod 8%. Průměr v ČR se drží kolem 15%. GE Money má kapitálovou přiměřenost 

nastavenou na 28%. 



2.1 Úvěrové riziko 
 

 Úvěrové riziko je historicky nejstarším a nejvýznamnějším rizikem ze všech finančních 

rizik. Toto riziko spočívá v nejistotě, zda klient, resp. protistrana obchodu, dostojí svému závazku 

uhradit svůj dluh včas a v plné výši. Přestože je úvěrové riziko nejstarším bankovním rizikem  

a bylo mu již věnováno hodně pozornosti, dochází v této oblasti s ohledem na vývoj na finančních 

trzích a rostoucí různorodost a počet bankovních produktů stále k významným změnám.  

Úvěrové riziko je dnes spojeno nejen s tradičními úvěrovými obchody s bankovními klienty  

a klienty nebankovních institucí, ale i s obchody na kapitálových trzích, jako jsou emisní obchody, 

opční obchody aj. Je součástí většiny rozvahových aktiv a řady mimobilančních obchodů (bankovní 

akcepty2 či bankovní záruky3). Tyto změny pak vyžadují také změny v procesu řízení úvěrového 

rizika, a to nejen ze strany bank samotných, ale i ze strany regulátora bankovního sektoru.  

 

 Závazky nevyplývají z úvěrových aktivit banky, ale z obchodních a investičních aktivit, 

platebního styku a vypořádání cenných papírů při obchodování na vlastní i cizí účet. 

 

 Úvěrové riziko zahrnuje dvě základní složky: 

 

� Riziko nesplnění závazku druhou stranou, které je dáno určením 

pravděpodobnosti vzniku ztráty, 

� inherentní riziko produktu  dané určením výše ztráty, která nastane v důsledku 

nesplnění závazku druhou stranou (jde např. o nesplacenou jistinu úvěru včetně 

příslušenství, výši vystavené bankovní záruky atd.). 

 

 

 

 

                                                 
2 U akceptačního úvěru finanční instituce akceptuje směnku, kterou na ní vystaví  její komitent (nebo na jeho příkaz 

třetí osoba), a to na částku a lhůtu dohodnutou  v úvěrové smlouvě. Banka u akceptačního úvěru neposkytuje dlužníku 

platební prostředky. Svým charakterem jde tudíž o půjčku úvěru a nikoliv o půjčku peněz. 

 
3 Vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele (beneficianta) do výše určité finanční 

částky, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní daný závazek nebo nebudou splněny jiné podmínky stanovené 

v záruční listině. 

 
 



V konečném důsledku tedy představuje úvěrové riziko z úvěrového obchodu možnou ztrátu 

z obchodu, jejíž výše je dána vztahem: 

 
                           riziko nesplnění závazku druhou stranou  ·  inherentní riziko produktu.             (2.1) 

 

Úvěrové riziko patří neodmyslitelně k bankovním i nebankovním úvěrovým operacím a není 

možné se mu zcela vyhnout, neboť bankovní, či nebankovní instituce, pokud chce dosáhnout 

určitého zisku, musí podstoupit také určitou míru rizika.  

 

Příčiny vzniku úvěrového rizika lze stejně jako u ostatních rizik rozdělit na interní a externí 

rizika:  

� Interní p říčiny vzniku úvěrového rizika závisí  bezprostředně na vlastních 

rozhodnutích poskytovatelů úvěrů (např. na které segmenty trhu se zaměřit), 

� externí příčiny vzniku úvěrového rizika jsou pak zcela mimo působnost dané 

banky a jsou dány celkovým vývojem ekonomiky, politickou situací v zemi apod. 

 

2.1.1 Úvěrové postupy 
 

 Z důvodu existence výše uvedených interních a externích příčin je třeba úvěrové riziko 

řídit již na úrovni jednotlivých úvěrových obchodů. Úvěrový postup lze rozdělit do následujících 

kroků: 

 

� identifikace úvěrového rizika, 

� měření úvěrového rizika, 

� zajištění úvěrového rizika, 

� sledování úvěrového rizika. 

 

Podcenění či vyloučení kteréhokoliv z uvedených součástí procesu má za následek rostoucí 

pravděpodobnost ztráty z úvěrového obchodu. 

 
a) Identifikace úvěrového rizika 

 

 Identifikací úvěrového rizika se rozumí odlišení tohoto rizika od ostatních bankovních 

rizik a zjištění, se kterými bankovními produkty a aktivitami je toto riziko spojeno (tedy zjištění  



kde a jak riziko vzniká). Například příčinou úvěrového rizika v úvěrových obchodech s klienty 

může být: 

 

� riziko klienta – klient bude vystaven takové ekonomické situaci, že nebude schopen 

splnit své splatné závazky v dané lhůtě a výši, 

� riziko země – ekonomické subjekty v určité zemi nebudou schopny z nějakého 

důvodu (např. politického, ekonomického apod.) splnit své zahraniční závazky, 

� riziko koncentrace – v situaci, kdy banka soustřeďuje úvěry do jednoho typu 

klientů, kteří jsou vystaveni shodným ekonomickým a rizikovým charakteristikám 

(např. prodej úvěrů převážně do segmentu municipalit). 

 

b) Měření úvěrového rizika 
 

 Smyslem měření úvěrového rizika je kvantifikace rizika, tedy určení možné ztráty 

z úvěrových obchodů. Na základě kvantifikace možné ztráty provádějí tyto instituce rozhodnutí  

o realizaci obchodu, o výši úrokové sazby a způsobu jeho zajištění, tvorbě rezerv či opravných 

položek a o variantách jeho dalšího sledování. 

 

 Snahou všech těchto institucí je minimalizovat úvěrové riziko již na úrovni jednotlivých 

obchodů s klienty. Výsledkem procesu měření úvěrového rizika je zjištění bonity klienta a zařazení 

úvěrového obchodu do určité ratingové kategorie.4 

 

 

 

 

 

 

 Podle toho, kdo ratingové hodnocení vytvoří, lze rozlišit dvě základní formy ratingu: 

 

� externí rating – je stanoven externí ratingovou agenturou, 

� interní rating – je stanoven finanční institucí samotnou, 

� scoring modely – je stanoven finanční institucí samotnou. 

 

                                                 
4 Ratingem se rozumí proces stanovení bonity klienta a její vyjádření pomocí pevně stanovené stupnice. 

Bonitou klienta  se rozumí souhrnné označení pro kvalitu právních, finančních  

a ekonomických charakteristik klienta, které jsou důležitými indikátory jeho schopnosti 

a ochoty splnit závazek vůči bance. 



 Externí a interní rating bývá vyjadřován pomocí stupnice, která může být různě široká. 

Jednotlivé stupně se v případě externích ratingů zpravidla vyjadřují pomocí písmen (AAA, BB 

apod.), ale mohou být vyjádřeny i pomocí jiného označení. Každý stupeň pak reprezentuje určitou 

míru investičního rizika. K významným externím ratingovým agenturám patří Standard & Poor´s, 

Moody´s, Fitch-IBCA atd. Významnou českou externí ratingovou agenturou je Czech Rating 

Agency. 

 

 Pro stanovení stupňů interního ratingu finanční instituce využívají zpravidla kombinaci 

metod (např. expertní hodnocení interních specialistů na danou oblast, matematicko – statistické 

metody). 

 

 Výchozím nástrojem interního ratingu je obvykle úvěrová analýza. Cílem úvěrové 

analýzy je posoudit schopnost klienta v budoucnu splácet poskytnutý úvěr, či splnit jiné smluvní 

závazky vůči svému věřiteli. V našem případě to mohou být bankovní i nebankovní instituce. 

V rámci úvěrové analýzy využívají tyto instituce podle typu klientů určité metodické postupy, 

k nimž patří: 

 

� finanční poměrová analýzy – jejím hlavním úkolem je poskytování informací  

o finančním zdraví podniku. Lze ji rozdělit do dvou oblastí, a to interní a externí 

analýza: 

• interní analýza – jinak řečeno vnitropodniková analýza vycházející 

z finančního a manažerského účetnictví, vnitropodnikové evidence, 

kalkulací. Interní analýza se zaměřuje na srovnání skutečnosti s plánem, 

se skutečností minulých období  a na stanovení trendů vývoje, 

• externí analýza – je prováděna z vnějšku (finančními institucemi, 

investory, obchodními partnery, zaměstnanci, státem. Konkurenčními 

podniky. Pramenem údajů jsou běžně dostupné údaje jakými jsou 

rozvaha, výkaz zisku a ztrát, cash-flow, výroky auditora, 

� metoda zjednodušeného bodového hodnocení, tzv. scoring. 

 

 

 



Výsledek úvěrové analýzy slouží jako základ pro rozhodnutí banky o poskytnutí  

či zamítnutí úvěru. Při tomto rozhodnutí se banka může dopustit dvou chyb: 

 

� chyba prvního typu – jde o případ, kdy finanční instituce poskytne úvěr 

klientovi, který později nebude schopen splácet daný úvěr včetně úroků, 

� chyba druhého typu – nastává v případě, kdy finanční instituce odmítne klienta, 

který by byl později schopen úvěr splácet. 

 

Tab. 2.1 Chyba prvního a druhého druhu  

 

 

 

V případě, že se finanční instituce dopustí jedné z výše uvedených chyb, vzniká bance 

ztráta. Dopady do hospodaření z tohoto rozhodnutí jsou znázorněny v tabulce 2.2. 

 

Oblast A znázorňuje nejhorší situaci, kdy finanční instituce poskytne klientovi úvěr, a ten 

není řádně splácen. Tím vzniká ztráta. Cílem každé úvěrové analýzy je vyvarovat se poskytování 

úvěrů. 

 

 Úvěry v oblasti B jsou naopak cílem každé finanční instituce. Všechny poskytnuté úvěry 

jsou spláceny a úroky a poplatky pokrývají náklady spojené s poskytnutím úvěru a jsou zdrojem 

zisku. 

 

 V oblasti C jsou úvěry, u nichž bylo správně rozhodnuto o jejich neposkytnutí. V oblasti  

D se nacházejí úvěry, které nebyly poskytnuty, ale kdyby tak bylo učiněno, úvěry by byly 

splaceny. 

 

Předvídaná kvalita 

klienta Skutečná kvalita klienta 

  

 Dobrá Špatná 

Dobrá - Chyba prvního druhu 

Špatná Chyba druhého druhu - 



Pokud je rozhodnuto o realizaci úvěrového obchodu s klientem, pak se zařazuje prodaný 

úvěr, resp. úvěrovou pohledávku do určitého ratingového stupně. Ratingový stupeň vyjadřuje míru 

rizika spojenou s úvěrovým obchodem. Ovlivňuje základní parametry úvěru, jako jsou: 

 

� výše úrokové sazby (čím rizikovější rating, tím vyšší riziková přirážka k úrokové 

sazbě), 

� požadavky na zajištění úvěru (čím rizikovější rating, tím roste požadavek na kvalitu 

a výši zajištění), 

� způsob a frekvence sledování úvěrové pohledávky (úměrně rizikovosti klienta roste 

frekvence kontrol a hloubka prověřování údajů poskytnutých klientem). 

 

Tab. 2.2 Dopady na finanční instituci plynoucí z rozhodnutí o poskytnutí úvěru 

  A ZTRÁTA B ZISK 

  Nesplacení poskytnutého Úrokový výnos 

 ANO úvěru představuje převyšuje všechny 

 reálnou ztrátu náklady a znamená 

  reálný zisk 

  

 C ZISK D ZTRÁTA 

 Reálné náklady na úvěrovou Zde vznikají jednak 

NE analýzu jsou sice ztraceny, náklady na úvěrovou 

 ale užitek z rozhodnutí o analýzu, jednak 

...
P

os
ky

tn
ut

í ú
vě

ru
 

 neposkytnutí úvěru převyšuje náklady z ušlé příležitosti 

  tyto náklady  

  NE  ANO 

  Splacení úvěru 

 

 

 

 

 

 

 

 



c) Zajištění úvěrového rizika 
 

Účelem zajištění je kompenzovat možnou ztrátu aktivity klienta či aktivity jiné osoby,  

ale také tvorba vlastních zdrojů, nutných k pokrytí ztrát.  

 

Rozlišuje se několik základních forem zajištění: 

 

� Podle povahy zajištění se rozlišuje zajištění: 

 

� Osobní – finanční instituci ručí za její pohledávku vedle příjemce ještě další, 

třetí osoba, 

� Věcné – zakládá právo na určité majetkové hodnoty toho, kdo zajištění 

poskytuje. 

 

� Podle svázanosti zajištění se zajišťovanou pohledávkou lze rozlišit zajištění: 

 

� Abstraktní – představuje samostatně stojící právo nezávislé od zajišťované 

pohledávky; s uspokojením pohledávky toto právo nezaniká, zajišťující 

subjekt však má právo na jeho vrácení (např. depozitní směnka dlužníka), 

� Akcesorické – zajištění je těsně a nerozlučně svázáno se zajišťovanou 

pohledávkou; zánikem pohledávky zaniká automaticky i zajištění (ručení 

nebankovního subjektu). 

 

K tomu, aby byl přijat určitý druh zajištění úvěrového obchodu, je důležité, aby zajištění 

splňovala určitá kritéria. Mezi tato kritéria lze zařadit soudní vymahatelnost, likviditu zástavy, 

možnost ocenění zástavy a možnost kontroly stavu zástavy. 

 

d) Sledování úvěrového rizika 
 

 Cílem sledování je určit změny a trendy ve vývoji rizikovosti úvěrových pohledávek  

a portfolia, ale také změny v makroekonomickém a mikroekonomickém vývoji země či odvětví, 

které mohou rizikovost úvěrových pohledávek následně ovlivnit. 

 

 Při sledování úvěrového rizika by banka měla dodržovat určité zásady. Zejména by měla 

podřídit frekvenci, způsob a formy monitorování úvěrové pohledávky predikované rizikovosti 



obchodu a sledovat vývoj rizika v širším kontextu, tj. sledovat a vyhodnocovat informace 

z makroekonomického i mikroekonomického prostředí. 

 

 Finanční instituce při sledování úvěrového rizika vyhodnocuje např. včasnost a úplnost 

klientem předkládaných podkladů5, změny ve vývoji finančních toků klienta, dodržování 

splátkového kalendáře, změny hodnoty zajištění, dopad žádostí o nové úvěry na riziko stávajícího 

úvěru, vývoj makroekonomických faktorů (daňové změny), které mohou mít dopad na platební 

schopnost dlužníka. 

 

 

 

 

2.1.2 Úvěrové limity 
 

 K základním nástrojům řízení úvěrového rizika na úrovni banky patří úvěrové limity. 

Úvěrové limity určuje a schvaluje vrcholové vedení banky. Potřeba limitů vyplývá ze skutečnosti, 

že není v možnostech vedení rozhodovat o každém jednotlivém úvěrovém obchodu. Limity jsou 

tedy „mantinelem“ v rozhodování odpovědných pracovníků obchodních útvarů při prodeji úvěrů. 

Dodržování limitů umožňuje bance jako celku nevystavovat se nadměrnému úvěrovému riziku 

(riziku z koncentrace) a současně dává pravomoci a odpovědnost vedoucím obchodních úseků  

při prodeji úvěrů. 

 

 Přestože se v jednotlivých bankách může vyskytovat rozdílná typologie limitů, existují 

některé obecně uplatňované limity: 

 

a) Limity k jednotlivým klient ům a pro ekonomicky spjaté skupiny klientů. Při tvorbě 

limitů k jednotlivým klientům a ekonomicky spjatým skupinám musí finanční instituce 

                                                 
5 Například pravost telefonních čísel uvedených klientem, výpis z účtu, výplatní páska pro ověření výše příjmu. 

Standardním úkonem u nových klientů je prozkoumání databáze neplatičů tzv. „Black list“. Dále u stávajících klientů  

je standardním postupem kontrola jejich dosavadního splácení a solventnosti klienta, pokud je zde nějaký problém 

klient buď to nedostane úvěr nebo dostane úvěr, ale s vyšším úročením. 

Obecnou zásadou sledování úvěrového rizika je, že čím vyšší je úvěrové riziko, tím častější  

a komplexnější by mělo být monitorování vývoje úvěrového obchodu. 



respektovat kapitálové požadavky k riziku úvěrové angažovanosti6 určené regulátorem. 

Kromě těchto limitů může vytvářet úvěrové limity pro definované rizikové kategorie 

klientů.7 

 

b) Odvětvové limity – tyto limity jsou stanoveny celkově pro klienty podnikající ve stejném 

odvětví, neboť je empiricky prokázáno, že tyto subjekty podléhají obdobným vlivům  

(např. hospodářskému cyklu v odvětví) a z tohoto hlediska vykazují stejné rizikové 

charakteristiky. Banka při zhodnocení rizika odvětví využívá výsledků vlastních 

odvětvových analýz nebo služeb externích ratingových agentur. V rámci analýz sleduje 

současný stav a očekávaný vývoj v odvětví z hlediska hospodářského cyklu, typu 

konkurence v odvětví, citlivosti odvětví na technické a technologické inovace, závislosti 

odvětví na exportu či importu apod. 

 

c)  Limity pro jednotlivé země (případně regiony). Význam těchto limitů roste v současném 

globalizujícím se prostředí, kdy finanční instituce působí v řadě teritorií prostřednictvím 

poboček, či dceřiných společností. Stejně jako v předchozím případě vychází banka  

při stanovení rizika země z vlastního ratingu či externího ratingu. Obvykle se hodnotí 

ekonomické faktory, politické a ostatní faktory (např. tradice země, vyspělost bankovní 

soustavy, vymahatelnost práva apod.). 

 

Všechny uvedené typy limitů mohou být vyjádřeny v absolutních hodnotách či ve vazbě  

na kapitál. 

Stanovením a dodržováním úvěrových limitů realizuje finanční instituce diverzifikaci 

úvěrového portfolia.  

 

 

 

 

                                                 
6 Účelem této regulace je omezit riziko ztráty banky v případech, kdy jí její dlužník není z řady důvodů schopen splatit 

své závazky. Úvěrovou angažovaností banky vůči klientovi rozumíme veškerá finanční aktiva, která banka má k tomuto 

subjektu. 

7 Rizikovost klienta je dána jeho platební morálkou, doloženým příjmem, ale i důvody pro které potřebuje zřízení 

půjčky. 

Diverzifikací se rozumí tvorba takového portfolia, jehož jednotlivé segmenty jsou 

ovlivněny odlišnými rizikovými faktory. Příkladem diverzifikace portfolia může být 

případ, kdy investor investuje do různých např. akciových titulů, které nejsou na sobě 

závislé, či jejich vztah je ryze protichůdný. Tímto se zajišťuje riziko investic. 



  

To znamená, že pokud dojde k problému u jednoho typu dlužníků, které povedou  

ke zvýšení pravděpodobnosti ztráty z jejich obchodů, nebude mít tento negativní vývoj vliv  

na ostatní typy dlužníků. 

 

2.1.3 Stanovení kapitálového požadavku k úvěrovému riziku 

 

V obchodních vztazích nečelí finanční instituce pouze riziku ze strany klienta, ale také  

ze strany jiných finančních institucích se kterými vstupuje (banka) do obchodního vztahu  

na mimobankovních trzích. Tabulka 2.3 poskytuje schéma faktorů ovlivňujících nejistotu  

při finančních operacích. 

Tab. 2.3 Příklad faktorů ovlivňujících nejistotu v obchodních operacích finančních institucí 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Výkazy                             Kontrola Výkazy Vysvětlení 
 
 
 
 
 

K zajištění spolehlivosti užíváním PD (Pravděpodobnost selhání protistrany), LGD (míra 

ztráty při selhání), CCF (kreditní konverzní faktor)8 a dalších faktorů nebo využití vnitřních 

                                                 
8 CCF - podíl aktiv ztracených v případě, že nastane selhání, vyjadřuje se v %. To představuje výtěžnost. Výtěžnost  

...představuje podíl navrácené částky z celkové expozice v případě, že dlužník přestane plnit závazek. 

Vnitřní ratingový 
systém 

PD, LGD, CCF 
apod. 

PD, LGD, CCF 
apod. 

Omezující kapitálové 
požadavky 

Výše úvěrového 
rizika 

Stanovení úvěrových 
limitů 

Stanovení úvěrových sazeb, 
řízení ziskovosti, analýza 
úvěrového portfolia 

 
Alokace kapitálu 

Interní audit Management Regulatorní rada Trh \ Vlastníci 



ratingových systémů pro obchodní rozhodování a tvorbu strategie. Klíčové faktory ovlivňující 

stupeň využití: 

� stanovení úvěrových limitů, 

� stanovení úvěrových sazeb, 

� analýza úvěrového portfolia, 

� alokace kapitálu. 

 

Dále, pokud mluvíme o PD, LGD nebo jiných parametrech rizikovosti, tyto mohou mít 

přímý vliv na kalkulaci kapitálových požadavků. Je velmi důležité zajistit bezchybné využívání 

těchto faktorů což do jisté míry zaručuje důvěru třetí strany ve služby dané finanční instituce. 

 
 V souvislosti s možností bank využívat při stanovení kapitálového požadavku 

k úvěrovému riziku interní rating stoupá jeho význam. IRB9 přístupy k úvěrovému riziku umožní 

bankám použít vlastní ocenění úvěrového rizika jejich dlužníků, ovšem při splnění přísných 

metodologických a výkaznických požadavků. To je základní rozdíl, kterým se IRB přístupy odlišují 

od standardizované metody, jež je založena na využití externích ratingů pro odvození rizikových 

vah. 

 

 Základními rizikovými charakteristikami, s nimiž IRB metody pracují, jsou: 

 

� pravděpodobnost selhání (Probability of Default, PD) – pravděpodobnost,  

že dlužník nedostojí svým závazkům během sledovaného období, 

 

� míra ztráty při selhání (Loss Given Default, LGD) – podíl aktiv ztracených 

v případě, že nastane selhání, vyjadřuje se v procentech, LGD = 1 – výtěžnost,  

kde výtěžnost představuje podíl navrácené částky z celkové expozice v případě,  

že dlužník přestane plnit závazek, 

 

� doba splatnosti (Maturity, M) – zpravidla nominální doba splatnosti, která se udává 

v letech, 

 

� expozice při selhání (Exposure at Default, EAD) – celkové množství aktiv, která 

jsou vystavena riziku v případě, že dlužník nedostojí svým závazkům. 

                                                                                                                                                                  
. 
9 Jedná se o interní ocenění protistrany 



 

U většiny tříd aktiv je možné používat obě metody IRB, tedy jak základní, tak pokročilou.  

U základní metody interních ratingů bude finanční instituce používat vlastní odhady pouze  

pro pravděpodobnost selhání klienta (Probability of Default) a ostatní rizikové charakteristiky bude 

stanovovat regulátor. U pokročilé metody interních ratingů bude finanční instituce odhadovat 

všechny rizikové charakteristiky pro stanovení rizikových vah. 

 

Podstata IRB metod spočívá v tom, že každé expozici je nejprve přidělen na základě 

interního procesu interní stupeň ratingu. Pro tento stupeň je odhadnuta pravděpodobnost selhání, 

respektive u pokročilé varianty IRB metody i dalších rizikové prvky. Pravděpodobnost selhání  

pak slouží jako důležitý vstup do funkce rizikové váhy, resp. funkce kapitálového požadavku. 

 

Aby finanční instituce mohla požívat pro stanovení kapitálových požadavků metodu 

interního ratingu, musí daný systém splňovat celou řadu kvalitativních požadavků. Zejména musí 

být celkové řízení úvěrového rizika ve finanční instituci v souladu s požadavky uvedenými v Basel 

II a s požadavky jednotlivých národních regulátorů. 

 

Finanční instituce musí mít definována kritéria  sloužící k zařazení jednotlivých expozic  

do příslušného stupně ratingu v rámci ratingového systému. Důležité je, aby pomocí těchto kritérií 

bylo možné správně diferencovat riziko. Finanční instituce musí při přidělování ratingů dlužníkům 

zkoumat všechny relevantní dostupné informace. Čím méně informací má finanční instituce 

k dispozici, tím konzervativnější by měla mít přístup při přidělování ratingu. Bankovní,  

ale i nebankovní instituce musí sbírat a uchovávat data o ratingových hodnotách pro pozdější 

použití. Systém interního ratingu musí být schválen představenstvem. Interní audit minimálně ročně 

prověřuje systém interního ratingu, včetně odhadů rizikových charakteristik. Někteří národní 

regulátoři mohou vyžadovat také externí audit systému interního ratingu, včetně odhadů rizikových 

charakteristik. 

 

 Jakmile je sytém interního ratingu zaveden, stane se komplexní součástí měření a řízení 

úvěrového rizika banky. Finanční instituce musí interní ratingové hodnoty přiřazené pro účely 

stanovení kapitálového požadavku podle Basel II používat i pro samotné řízení úvěrového rizika. 

 

 Základní rozdíly nové koncepce kapitálové přiměřenosti Basel II oproti Basel I jsou 

shrnuty v tabulce 2.4. 

 



 Kašparovská a kol. (2006): „Nová pravidla kapitálové přiměřenosti obsažená v Basel II 

jsou považována (podle ekonomické teorie a expertních odhadů) za nejvýznamnější změnu v oblasti 

regulace finančních institucí posledních desetiletí. Měla by přispět zejména k lepšímu řízení rizik 

v bankách a tím k udržení stability bankovního sektoru. Banky jsou motivovány k zavádění 

pokročilejších metod řízení rizik také proto, že podle výsledků dosavadních průzkumů dopadů 

povede použití pokročilejších metod (metod IRB) k celkově nižšímu kapitálovému požadavku. 

Vedle toho je kvalitní systém řízení rizik významným faktorem konkurenceschopnosti bank  

a v dlouhodobějším horizontu je nezbytným předpokladem pro přežití banky“. 

 
 
 
 
¨ 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tab. 2.4 Souhrn základních rozdílů systémů Basel I a Basel II 

Basel I   Basel II 

  

Bankovní dohled jednostranně zaměřen  

na kapitálovou přiměřenost 

Tři pilíře bankovního dohledu: kapitálová 

přiměřenost, proces dohledu, uveřejňování 

informací 

Kapitálové požadavky se stanovují  

k úvěrovému a tržnímu riziku. 

Kapitálové požadavky se stanovují k úvěrovému, 

tržnímu a operačnímu riziku. 

Jednotný způsob stanovení kapitálových 

požadavků. 

Více metod pro stanovení kapitálového 

požadavku k jednotlivým rizikům. 

Rizikové váhy a tedy výše kapitálového 

požadavku k úvěrovému riziku závisí na typu 

klienta. 

Rizikové váhy a tedy výše kapitálového 

požadavku k úvěrovému riziku závisí na 

rizikovosti klienta, která je u standardizované 

metody odvozena od externího ratingu. 

Minimální rozsah uznatelného zajištění. Výrazné rozšíření uznatelného zajištění. 

Možnost uplatnění vlastních modelů měření 

rizik pro výpočet kapitálového požadavku 

pouze u tržního rizika. 

Možnost uplatnění vlastních modelů měření rizik 

pro výpočet kapitálového požadavku navíc  

u úvěrového a operačního rizika. 

Banky nejsou motivovány k lepšímu řízení 

rizik. 

Banky jsou motivovány k lepšímu řízení rizik, 

neboť tak mohou dosáhnout nižších kapitálových 

požadavků. 

Nižší náklady spojené s administrativou 

výpočtu kapitálových požadavků. 

 

Podstatně vyšší náklady spojené  

s administrativou výpočtu kapitálových 

požadavků. 

 
 



2.2 Scoring 
 
 V této diplomové práci byly výše zmíněny pojmy jako scoring, interní rating .  

Všechny tyto metody pro zjednodušení shrnu  pod název scoringové metody. Uvedené postupy  

jsou kvantitativním hodnocením daného subjektu. Zaměřují se na analýzu předložených dat  

od hodnoceného subjektu a zejména prostřednictvím kvantitativní analýzy  těchto dat,  

která je představována určitým systémem finančních ukazatelů, se snaží odhadnout bonitu daného 

subjektu. Tato metoda tak oproti ratingu představuje velmi jednoduchý a časově nenáročný 

mechanismus zjišťování bonity klienta, na druhou stranu však také informaci hodnotově omezenou. 

Na úvod bych proto v této souvislosti uvedl v tabulce 2.5 srovnání hlavních parametrů těchto dvou 

metod, které v této práci rozebírám. 

 

Tab. 2.5 Hlavní parametry při vytváření ratingu a scoringu 

Položka   Rating   Scoring 

Zdroj dat   hodnocený subjekt, externí 
zdroje 

  
hodnocený subjekt 

Charakter dat   kvantitativní i kvalitativní s 
pohledem do budoucna 

  převážně kvantitativní, důvěryhodné 
jsou historické výsledky 

Analýzu provádí   ratingový tým, tj. min. 2 lidé   1 analytik 

Způsob hodnocení   analýza s převahou 
kvantitativních faktorů 

  automatizovaný proces s důrazem 
kvantitativní účast 

Výsledek   známka na základě rozhodnutí 
ratingového výboru 

  výstup dle automatizovaného výpočtu 
z PC 

Doba hodnocení   1 až 2 měsíce   do 1 týdne 

Cenová náročnost   řádově ve statisících Kč   minimální poplatek 

Užití   pro nestandardní nebo 
významné dlouhodobé 
kontrakty 

  pro standardní nebo menší obchody 
krátkodobého charakteru a pro 
hodnocení drobných klientů 
finančních institucí 

 

Pramen: www.dunanbradstreet.com 

 
 



 Jak je z tabulky 2.5 patrno, mezi ratingem a scoringem, i přes jejich společný cíl, existuje 

velká řada odlišností. V následujícím textu se proto pokusím upozornit na nejdůležitější z nich. 

 

 Jak jsem již upozornil výše, rating čerpá data jak z interních zdrojů hodnoceného subjektu, 

tak od externích subjektů a informačních agentur. Scoring se ve své podstatě zaměřuje hlavně  

na data od hodnoceného subjektu s možným doplněním těchto dat z interní databáze hodnotitele. 

Cílem fáze kumulace dat pro budoucí analýzu je u scoringu sběr dat v ustálené podobě, která se dá 

použít jako vstupní databáze do hodnotícího systému. Hlavní přidaná hodnota scoringu tedy  

nespočívá ve sběru informací. Ten je plně automatizovaným procesem s tím, že v tomto případě  

jde samozřejmě o sběr zejména kvantitativních dat, která se dají nějakým způsobem číselně vyjádřit  

či obodovat. Dále je velmi důležité, že u scoringu je hlavní váha hodnocení přikládána zejména 

minulým (historickým) výsledkům hospodaření společnosti, budoucí výsledky hospodaření jsou 

sice vítané, v převážné míře těchto metod však nehrají klíčovou roli. Důvodem tohoto faktu  

je nemožnost si v rámci scoringu dostatečně ověřit a popřípadě přeformulovat budoucí hospodářské 

výsledky, které mohou být uchazečem o úvěr zkresleny. Na druhou stranu minulé hospodářské 

výsledky prošly již většinou kontrolou a proto jim hodnotitel může v určité míře věřit a přiřadit  

jim vypovídací schopnost. S jakým nebezpečím se může v tomto bodě hodnotitel setkat? Nebezpečí 

je tu jedno, ale poměrně významné. Pokud klient zná metodiku výpočtu daného scoringu, 

 je již s předstihem schopen přizpůsobit alespoň částečně předpokládaná data tak, aby jeho scoring 

byl co nejlepší. Proto je u scoringu velmi důležité  před samotným nahráním vstupních dat 

provést jejich fyzickou a logickou kontrolu a po výpočtu scoringu též  ověřit kompatibilitu 

hodnocení se  sektorem  a případně i s minulým hodnocením daného stupně. 

 

 Vzhledem k automatizovanému zpracování dat není třeba výrazně speciálně vyškolených 

zaměstnanců na provedení takovéhoto hodnocení. Ve své podstatě probíhá automatizovaně, 

 tzn. že hlavní nárok je kladen na správné zadání vstupních údajů (i proto je kladen důraz  

na kontrolu logických vazeb vložených dat), pak stačí je čekat na konečný výsledek hodnocení, 

který se objeví na monitoru. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že hodnotitel většinou nezasahuje  

do mechanismu hodnocení, který je napevno nastaven a není možno v tomto systému provádět 

jakékoli dodatečné úpravy. I takovýto postup má samozřejmě své výhody i nevýhody. Hodnocení 

 je naprosto objektivní, neexistuje v něm jakýkoli subjektivní zásah hodnotící osoby a tak výsledek 

bývá stoprocentně srovnatelný k ostatním výsledkům založeným na stejné hodnotící metodě. 

Nevýhodou pak je nemožnost postihnout specifika hodnoceného subjektu, a to zejména v případě 

speciálních projektů, předinvestičních fází atd., které se v reálných podmínkách hodnocení klientů 

objevují. 



 Samotný výstup scoringového hodnocení je pak poměrně srozumitelný a není nepodobný 

výstupu ratingovému, i když na úplně jiné hodnotící platformě. Také ve scoringových metodách lze 

nalézt jako výstup určité známky přiřazované k hodnocenému subjektu podle jeho úspěchu 

v provedeném hodnocení. I tyto známky bývají rozděleny do určitých skupin, jako je u ratingu 

investiční a spekulativní pásmo. Známky ve scoringu mají leckdy i více podskupin, které ještě 

jemněji odlišují hodnocené subjekty. V každém případě je výstupem scoringu jedna známka, která 

označuje bonitu hodnoceného subjektu z pohledu hodnotícího mechanismu a tedy i cíle hodnocení. 

Nyní bych rád připomenul výstup ratingu, kterým je ratingová známka, ale především postup, 

kterým je tato známka udělena. Jde o zasedání ratingového výboru v počtu minimálně pěti osob, 

odborníků na danou oblast. Členy ratingového výboru jsou u standardních ratingových agentur 

v každém případě členové ratingového týmu v čele s vedoucím analytikem daného projektu,  

dále se účastní oborový specialista, regionální specialista a člen vrcholového vedení agentury. 

Ratingový výstup je realizován na základě předložené analýzy, diskuse nad jejími klíčovými body  

a následným demokratickým hlasováním. V ratingovém výstupu tedy svoji roli hraje i subjektivní 

úsudek. Vzhledem k počtu a profesionalitě zúčastněných a standardnímu průběhu ratingového 

výboru je však tento subjektivní úsudek minimalizován. 

 

 Důležitými faktory ovlivňujícími konečné užití jednotlivých zde popisovaných metod  

je pak doba a cena hodnocení. O ratingu lze jednoznačně prohlásit, že jde o hodnocení výrazně 

delší a tedy i cenově náročnější. Naproti tomu scoring, který by se dal nazvat rychlým testem 

finančního zdraví podniku, je hotov velmi rychle, a proto i cenově nenáročně. Rating bývá 

zpracováván ve standardní době cca 1 – 2 měsíců, zatímco scoring je v případě dostupnosti 

vstupních dat možno zpracovat prakticky okamžitě. Vzhledem k procesu ratingu a scoringu, kvalitě 

hodnocení a počtu osob, které se na hodnotícím procesu podílejí, je pak rating výrazně finančně 

náročnějším produktem než scoring. Ceny lokálních ratingových agentur se pohybují řádově  

ve statisících Kč, zatímco ceny mezinárodních ratingů dosahují často i více než 1 milion Kč. 

Scoring naproti tomu je buď poskytován zcela zdarma (zejména např. v případě finančních institucí, 

pokud je následně čerpán úvěr, kde jsou poplatky většinou již zohledněny). 

 

 Z výše uvedeného lze tedy odvodit konečné užití ratingu a scoringu. Zatímco scoring  

je díky své jednoduchosti používán na krátkodobé a standardní obchody, k ratingu se přistupuje 

v případě více strukturovaných nebo nestandardních financí poskytovaných na delší dobu splatnosti. 

Scoring je pak téměř výhradně vytvářen subjekty, zatímco rating je možné vytvářet i na emise 

cenných papírů nebo syndikované půjčky. 



Pro ilustraci si uveďme příklad klienta, který se živí investicemi do cenných papírů. 

Z daňových důvodů si většinu svých prostředků uchovává v podobě investovaných cenných papírů 

a na zahraničních kontech. Jeho vykazovaný příjem se pohybuje kolem třicetitisící korun a žádá 

banku či jinou bankovní nebo nebankovní finanční instituci o půjčku ve výši dvou miliónů korun. 

Pokud by daná finanční instituce provedlo pouze standardní scoring klienta, s největší 

pravděpodobností by mu v jeho žádosti nevyhověla a to z hlediska nízkého vykazovaného příjmu. 

V případě ratingu klienta by byl stanoven výbor, který by důkladně prozkoumal  jednotlivé aspekty 

finančního zajištění daného klienta, díky čemuž by daný klient dostal vynikající rating a půjčka 

 by byla schválena. 

 

2.3 Informace o platebním morálce 
 
 Skórování klienta se nepoužívá pouze u drobných klientů, ale také u společností žádajících 

o úvěr. Základem je sběr platebních zkušeností, což jsou údaje o dohodnuté a skutečné splatnosti 

jednotlivých obchodních případů. Z ní se zjišťuje platební skóre, které vyjadřuje průměrnou dobu 

zpoždění plateb. U průměrné firmy je od dodavatelů 10 platebních zkušeností a ty procházejí 

v počítači určitými algoritmy. Jakmile je vypočítáno platební skóre pro danou firmu, provede  

se porovnání s odvětvím, ve kterém je firma zařazena. Analýzy odvětví se provádí 24 měsíců 

odzadu a porovnává se s danou firmou. 

 

Tab. 2.6 Obchodní rating 

1. Finanční síla (dle splaceného kapitálu nebo čistého jmění) 

    13 stupňů                                                               AA až H 

2. Riziko pro obchodování s touto firmou                    0 až 4 

    1. Stupeň                                                                 je možno prodloužit splatnost faktury 

    4. Stupeň   velké riziko, pojistit se 

3. Maximální doporučený obchodní úvěr    mil. Kč 

4. Dynamika platebního chování   1 až 100 

    skóre nad 90  dodavatelé podniku poskytují slevu 

    skóre 80  platí v termínu 

    skóre 20   platí 120 dní po termínu 
 

Pramen: www.dunanbradstreet.com 

 

 



 Ve výše uvedeném textu jsem se snažil popsat hlavní rozdíly v používání a vyhodnocování 

mezi ratingem a scoringem. Účelem této diplomové práce je nastínit proces posuzování bonity 

běžného klienta s průměrným příjmem. Pro takovýto typ posouzení bankovní i nebankovní finanční 

instituce používají scoring modely. Proto praktická část této diplomové práce bude zaměřena  

na reálnou aplikaci scoring modelu u nebankovní společnosti Cetelem ČR, a.s. a bankovní 

společnosti GE Money Bank, a.s., popis jejich případných rozdílů a sestavení pyramidy, 

symbolizující hierarchické sestavení jednotlivých bodů scoring modelu a následná aplikace  

na klienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Politika poskytování on–line půjček   

 
 Proces, v rámci kterého dochází přes prostředníky k přesunu kapitálu od věřitelů 

k dlužníkům, se označuje jako finanční zprostředkování (nebo i nepřímé financování)  

a prostředníci, kteří je provádějí, jako finanční zprostředkovatelé. Mezi finanční zprostředkovatelé 

patří jak banky (bankovní instituce), tak nebankovní instituce reprezentovány (v této diplomové 

práci) společností Cetelem ČR. 

 

V rámci finančního zprostředkování dochází k tomu, že finanční zprostředkovatelé umísťují 

získané zdroje vlastním jménem a na vlastní účet do různých aktiv (instrumentů, nástrojů). Věřitelé 

tak na základě poskytnutí svých prostředků získávají pohledávku vůči finančnímu 

zprostředkovateli, jak je zobrazeno na obr. 3.1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obr. 3.1 Podstata finančního zprostředkování 
 
  
 Pokud jdou prostředky od věřitelů přímo k dlužníkům neboli věřitel má přímý vztah 

(úvěrový či majetkový) ke konečnému dlužníku – příjemci kapitálu (kterými jsou firmy nebo stát  

a různé jeho složky), jedná se o tzv. přímé financování. Přímé financování je obvykle založeno  

na dluhových či majetkových cenných papírech, které emitují ti, kteří potřebují kapitál získat,  

a naopak nakupují ti, jenž svůj volný kapitál chtějí umístit (viz. obr. 3.1). 

  

 Rozdíl mezi finančním zprostředkováním a přímým financováním tedy primárně leží 

v tom, zdali mezi věřitelem a konečným dlužníkem existuje prostředník (vystupující vlastním 

jménem a na vlastní účet) či nikoli. Z pohledu věřitele to znamená, že: 

 

� při nepřímém financování (finančním zprostředkování) má přímý vztah k finančnímu 

zprostředkovateli, který poskytuje získané prostředky různým dlužníkům.  

Dlužníci 

Finanční 
zprostředkovatelé 

Věřitelé 

KAPITÁL  KAPITÁL  



Věřitel tak má prostřednictvím finančního zprostředkovatele investovaný kapitál,  

a tedy i své riziko, diverzifikované do instrumentů různých dlužníků, 

 

� naopak při přímém financování jde o vztah pouze k jedinému dlužníkovi. Z toho 

 je zřejmé, že v tomto případě je riziko věřitele nediverzifikované a spojené pouze 

s jedním dlužníkem. 

 

Banky – jak již bylo uvedeno výše – představují jednoho z nejvýznamnějších finančních 

zprostředkovatelů. Kromě toho banky rovněž hrají velmi důležitou roli i při přímém financování. 

Na jedné straně často zabezpečují pro firmy, které chtějí získat kapitál přímo na trhu, emise 

dluhopisů a akcií, na straně druhé pro klienty, kteří chtějí investovat svůj kapitál do těchto 

instrumentů, zprostředkovávají jejich nákup a další činnosti s nimi spojené (např. inkaso úroků  

či dividend). Ve všech těchto případech ovšem banky provádějí tyto operace na účet svých klientů. 

  

Mezi bankami a ostatními finančními zprostředkovateli na jedné straně a finančními trhy, 

přes které probíhá přímé financování, na straně druhé, tak z určitého pohledu existuje konkurenční 

vztah, protože vystupují jako alternativy pro přesun volného kapitálu od věřitelů k dlužníkům. 

Jak jsem již uvedl výše banky a samozřejmě i další finanční zprostředkovatelé jsou významnými 

hráči na finančním trhu. To znamená, že např. rostoucí význam přesunu kapitálu od věřitelů 

k dlužníkům přímo přes finanční trh nemusí automaticky znamenat pokles významu bank. 

  

Podíl přímého a nepřímého financování a s tím spojena role bank je v různých zemích 

různá, mění se i v čase. Tento podíl je determinován řadou faktorů, kdy za základní lze považovat: 

 

� tradice v investičním chování firem a domácností, 

� rozdíly mezi výnosností a rizikem z depozit a investičních instrumentů na finančním 

trhu, 

� šíře, kvalita a dostupnost produktů nabízených bankami a na finančním trhu, 

� transakční náklady obou forem financování. 

 

Tyto faktory určují výhodnost poskytování kapitálu pro věřitele a jeho získávání  

pro dlužníky, která se následně projevuje v jejich poptávce po jednotlivých formách poskytování  

a získávání kapitálu.  

 



 Vývoj v posledních desetiletích bývá charakterizován procesem poklesu zprostředkování. 

Poklesem zprostředkování se obvykle rozumí přechod od nepřímého k přímému financování, neboli 

pokles podílu kapitálu přerozdělovaného přes finanční zprostředkovatele ve prospěch přímého 

investování na finančním trhu. 

 

 Příčiny tohoto vývoje lze hledat ve změnách výše uvedených faktorů determinujících podíl 

přímého a nepřímého financování. I když je velmi obtížné predikovat budoucí vývoj z těchto 

hledisek, tak lze konstatovat, že proces poklesu zprostředkování není lineární ani jednostranný. 

Neboli podíl přímého a nepřímého financování se mění v závislosti na měnících se faktorech  

a nelze předpokládat, že by v dohledné budoucnosti jedna forma financování zcela vytlačila druhou. 

Naopak odlišnosti obou forem předurčují to, že obě mají nezastupitelné místo v moderním 

finančním systému. 

 

 Jaká však bude role bank mezi finančními zprostředkovateli v budoucnosti, to je těžko 

determinovat. Například dle některých pramenů Hartmann – Wendels, Pfingsten a Weber uvádějí: 

„Úkoly, které jsou dnes zajišťovány bankami, se mohou již zítra plnit přes kapitálové trhy, 

pojišťovny nebo jiné instituce a obráceně“.10 

 

 Bankám a dalším finančním zprostředkovatelům navíc vyrůstá stále silnější konkurence  

ze strany nefinančních institucí, které stále ve větší míře provádějí řadu operací dříve typických 

toliko pro banky či jiné finanční instituce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Hartmann-Wendels, T.-Pfingsten, A.-Weber, M.: Bankbetriebslehre. Springer-Verlag, Berlin 1998, str. 2. 



4 Profil společnosti Cetelem ČR, a.s. a GE Money Bank, a.s. 

 

Tato závěrečná kapitola teoreticko-metodologické části je věnována popisu profilů 

společností Cetelem ČR, a.s. a GE Money Bank, a.s. a to jak z pohledu klienta, kdy bereme v úvahu 

dostupnost, marketing, RPSN, tak interní charakteristiky jednotlivých společností. 

 

4.1 Profil společnosti Cetelem ČR, a.s. 

 

CETELEM S.A., mateřská společnost CETELEM ČR, a.s., byla založena  roku 1953  

ve Francii, kde patří mezi nejvýznamnější finanční instituce poskytující spotřebitelské úvěry. 

Cetelem postupně rozšířil pole své působnosti prostřednictvím  svých dceřiných společností  

do 26 zemí světa. Kromě Francie působí nyní skupina Cetelem  v Itálii, Španělsku, Portugalsku, 

Belgii, Německu, Dánsku, Nizozemí, Velké Británii, České republice, Maďarsku, Polsku,  

na Slovensku, Ukrajině, v Rusku,  Rumunsku, Srbsku, Řecku, Turecku, Maroku, Alžírsku, Mexiku, 

Brazílii, Argentině, Thajsku a Číně. Cetelem je na evropském trhu považován za specialistu  

na spotřebitelské úvěry a v řadě zemí patří v této oblasti mezi vedoucí společnosti. 

 

Skupina Cetelem zaujímá v současné době v Evropě první místo na trhu 

spotřebitelských úvěrů. Strategie skupiny Cetelem je postavena na čtyřech základních pilířích:  

na osobním nasazení, profesionálním rozvoji, tvořivém myšlení zaměstnanců a na rozvoji vztahů 

 s klienty a obchodním partnery. Společnost nabízí široké spektrum úvěrových produktů: 

spotřebitelské úvěry, osobní půjčky na vybavení domácnosti, nákup automobilu, cestování  

a od roku 1985 také revolvingové úvěrové karty. Kartu Aura/Aurore využívá v současnosti 

přes 18 milionů klientů v síti 295 000 obchodních míst po celém světě. Od roku 1999 je Cetelem 

součástí mezinárodní finanční skupiny BNP Paribas – což je jedna z největších mezinárodních 

bankovních skupin. Nadnárodní skupina BNP Paribas představuje se svými  138 000 zaměstnanci  

a zastoupením v 85 zemích světa pro Cetelem silné zázemí. Skupina Cetelem představuje jednu  

z nejvíce ziskových součástí skupiny BNP Paribas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4.1 Působnost BNP Paribas                                                                                                     www.cetelem.cz 

 
 
4.2 Profil společnosti General Eletric, a.s. 
 

Společnost GE (General Electric) byla založena před více než sto lety v roce 1892. U zrodu 

stál vynálezce Thomas Alva Edison.  

 

Dnes je GE široce diverzifikovaným koncernem, jehož činnost sahá od výroby leteckých 

motorů, přes lékařskou techniku, infrastrukturní řešení, přepravu, telekomunikace či stavebnictví  

až po poskytování finančních služeb. Součástí koncernu je i přední americká televizní společnost 

NBC Universal. 

 

Vysvědčením kvality a zdraví firmy je její ratingové ohodnocení nejvyšším stupněm AAA. 

Z hlediska tržní kapitalizace patří GE mezi tři největší společnosti na světě. Je přítomna ve více než 

sto zemích světa a zaměstnává přes 315 tisíc pracovníků. Od září 2001 stojí v jejím čele Jeffrey 

Immelt. 

 

Od roku 2005 je GE také celosvětovým partnerem olympijských her. Trvale přispívá  

k rozvoji jejich zázemí v mnoha oblastech - od staveb sportovních areálů až po budování městské 

infrastruktury. Pro olympijské hry konané v Čínské lidové republice GE navrhla a pomohla 

uskutečnit přes tři stovky dopravních, bezpečnostních, energetických, vodohospodářských, 

zdravotnických a jiných projektů. 

 

 
 
 
 
 
 
 



4.2.1 GE Money 
 

Významnou součástí finanční divize GE je skupina GE Money, a.s. Ta spravuje aktiva  

ve výši 211 miliard USD a ve více než 50 zemích zaměstnává 60 tisíc lidí. Je předním 

poskytovatelem finančních služeb pro 130 milionů klientů - jednotlivců i malých a středních 

podniků.  

 

K produktům a službám, které poskytuje, 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. V České republice působí tři společnosti patřící do GE Money: 

GE Money Bank, GE Money Auto a GE Money Multiservis. 

 

 
4.2.2 GE Money Bank 
 

GE Money Bank patří mezi největší české peněžní ústavy. Je univerzální bankou,11  

která disponuje sítí 218 poboček a 571 bankomatů a přibližně miliónem klientů. Své služby 

orientuje jak na občany, tak na malé a střední podniky. GE má diverzifikované portfolio 

průmyslových i finančních firem, které generují vlastní finanční aktiva.  

 

GE Money Bank staví na neustálé inovaci. Byla první velkou bankou v ČR, která 

představila například: plnohodnotný elektronický výpis z účtu, konsolidaci půjček, paušální běžný 

účet typu all inclusive pro drobnou (Genius Active ) a firemní klientelu (Genius Business Active) 

Refinancování hypoték. 

 

 Počátkem roku 2008 se GE Money Bank stala oficiálním partnerem Českého olympijského 

týmu. Své sponzorské aktivity zahájila u příležitosti letních olympijských her v Pekingu. Partnerství 

však bylo uzavřeno i na zimní olympijské hry ve Vancouveru v roce 2010 a také na letní olympijské 

hry v Londýně v roce 2012. 

 

 

                                                 
11 Univerzální banky mohou provádět prakticky veškeré bankovní činnosti (s výjimkou emise bankovek). Systém má 

obvykle oligopolní strukturu, to znamená, že z hlediska podílu na trhu dominuje několik málo velkobank. V současnosti 

moderní bankovní systémy jsou založeny na dvoustupňovém principu s univerzálním nebo tendujícím k univerzálnímu 

charakteru.  



4.2.3 GE Money Auto 
 

Společnost GE Money Auto zahájila své působení na českém trhu již v roce 1994.  

V roce 1997 se tato úspěšně rostoucí firma stala součástí skupiny GE Consumer Finance a 1. října 

1999 došlo k přejmenování na GE Capital Leasing. 17. ledna 2005 byl GE Capital Leasing, v rámci 

rebrandingu celé skupiny, přejmenován na GE Money Auto. 

 

Dnes je GE Money Auto jednou z největších leasingových společností poskytujících  

v České republice finanční leasing a úvěry na osobní a užitkové vozy, jak nové, tak ojeté. 

Každoročně financuje nejvíce automobilů koncovým zákazníkům na českém trhu.  

 

4.2.4 GE Money Multiservis 
 

Počátky Multiservisu sahají až do roku 1966, kdy se tato společnost specializovala na prodej 

televizních přístrojů na splátky. V roce 1993 byl Multiservis privatizován českým kapitálem  

a o čtyři roky později, v dubnu 1997, byl zakoupen finanční skupinou GE Consumer Finance. 

Jméno GE Money Multiservis získala společnost v rámci přejmenování, které proběhlo, stejně jako 

u ostatních společností ve skupině, v lednu 2005.  

GE Money Multiservis je dlouhodobě nejznámější a největší společnost na českém trhu 

specializovaná na financování spotřebitelských nákupů. Veškeré smlouvy o Multiservis úvěru jsou 

schvalovány elektronickou cestou, a proto může mít GE Money Multiservis přední postavení také  

v rychlosti poskytování služeb.  

Prodej na splátky nabízí GE Money Multiservis prostřednictvím 2886 obchodních partnerů  

v rozsáhlé síti 7017 prodejních míst a 417 internetových obchodů. Kromě tradičních skupin zboží, 

jako jsou domácí spotřebiče, nábytek, kuchyňské linky, výpočetní technika či zahradní technika,  

lze dnes na splátky pořídit například oděvy, obuv, sportovní potřeby, kosmetiku, knihy, klenoty, 

hudební nástroje, dovolené, očkování, krby či zvířecí miláčky. Vedle klasického prodeje na splátky 

poskytuje GE Money Multiservis dále hotovostní půjčky a kreditní karty.  

 

 



4.3 Srovnání GE Money Bank a Cetelem ČR, a.s. z hlediska RPSN 
 

 
Klienti, kteří s žádostí o úvěr v bance neuspějí se poté obrátí na některou nebankovní 

instituci. Tyto nebankovní instituce často půjčují za volnějších podmínek než banky, ovšem také  

za vyšší úrok (pokud narazíte na nezvykle nízkou úrokovou sazbu, nejspíš se bude jednat nikoliv 

 o sazbu roční, ale měsíční. Lepším údajem pro porovnávání je RPSN, která zahrnuje nejen úroky, 

ale veškeré náklady s půjčkou spojené). 12  

 

Tempo zadlužování českých domácností se neustále zvyšuje, vzhledem k tomu, že roste 

 z nízkých čísel je celková zadluženost českých domácností ve srovnání se západem stále nízká. 

Navíc má její struktura, kdy téměř tři čtvrtiny všech poskytnutých úvěrů tvoří úvěry na bydlení, 

zdravý základ. V příštích letech však kromě hypoték či úvěrů ze stavebního spoření porostou  

stále výrazněji i spotřebitelské úvěry, tedy úvěry určené k financování běžné spotřeby.  

 

V oblasti spotřebitelských úvěrů hrají podstatnou roli nebankovní instituce.  Mezi největší 

splátkové společnosti u nás patří Cetelem, GE Money Multiservis. Tyto společnosti patří mezi  

ty větší a serioznější. To znamená, že nepůjčí úplně každému, tedy hlavně člověku, který se již 

dostal do dluhové spirály – prověřují si totiž žadatele v úvěrovém registru. RPSN úvěrů jimi 

poskytovaných se pohybuje od 8 % do 50 %.  Tedy na podobné úrovni a jen o něco málo vyšší než 

je obvyklé u bankovních úvěrových produktů. 

 

 Výhody bankovního sektoru v našem případě reprezentovaném Expres půjčkou  

od GE Money Bank, a.s. v porovnáni s Osobní půjčkou nebankovní společnosti  Cetelem ČR, a.s. 

co se týče poskytování úvěru kolem 30 000 Kč nejsou téměř žádné. Pro ilustraci v tabulce 4.1  

je uvedena komparace Expres půjčky společnosti GE Money Bank, a.s. a Osobní půjčky společnosti 

Cetelem ČR, a.s.. Možnou výhodou bank je vyřízení úvěru do 24 hodin, ovšem s tím, že u nich 

musíte mít založen účet. Tento rozdíl se částečně vyrovnává v případě, když klient již u Cetelem 

ČR, a.s. jednu půjčku měl a šlo o solventního klienta, takovéto vyřízení nové půjčky trvá v průměru 

2 - 3 dny. Poté záleží pouze na klientovi, co z poskytnutých služeb preferuje. Pokud geografickou 

dostupnost, či rychlost klient bude preferovat bankovní společnost GE Money Bank, a.s. 

                                                 
12 Roční procento sazby nákladů  udává procentní podíl z dlužné částky, který musí spotřebitel zaplatit za období 

jednoho roku v souvislosti se splátkami, správou a dalšími výdaji spojenými s čerpáním úvěru. 



 Pokud ve svém výběru upřednostňuje dostupnost úvěru, kdy Cetelem ČR, a.s. má o něco 

níže nastavené scoring modely, daný klient bude preferovat nebankovní společnost. 

Tab. 4.1 Srovnání  společností GE Money Bank, a.s. a Cetelem ČR, a.s. z hlediska RPSN 

  GE Money Bank, a.s. Cetelem ČR, a.s. 
  Expres půjčka Osobní půjčka Cetelem 

Poskytnutí úvěru 
Poplatek za  1% individuální 

poskytnutí úvěru     

Minimálně 500 Kč není určeno 

Maximálně není určeno není určeno 

Úroková sazba 
Minimální úrok. sazba 9,90% 8,50% 

Poplatek za správu 480 Kč 0 Kč 

Parametry úvěru 
Minimální výše úvěru 30 000 Kč 20 000 Kč 

Maximální výše úvěru 200 000 Kč 1 000 000 Kč 

Min. délka úvěru 24 6 

Max. délka úvěru 72 72 

Poskytnutí, zajištění 
Podmínky poskytnutí 

úvěru 
  

  

Věk nad 18 let, občanství a trvalé bydliště 
v ČR, trvalý příjem, účet u GE 

Věk 18 - 65 let, občanství v ČR, trvalý 
příjem 

Požadavky na  bez zajištění bez zajištění 

zajištění úvěru     

Poznámky 
    Cetelem může požadovat 

Předčasné splacení 5 % min. 1000 Kč úhradu nákladů spojených 

    s předčasným splacením 
Změna smluvních není určeno zdarma 

podmínek     
Odložení splátek ano ano 

  
  
  

Poznámky  
  
  

  

Možnost uzavření přes internet. Pro 
klienty GE vyřízení do 24 hodin 

Měsíční splácení, vyřízení úvěru 
elektronicky, či poštou, možnost 

pojištění schopnosti splácet 

  Vždy ano (36 %) Vždy ano (53 %) 
      
  Většinou ano (16 %) Většinou ano (20 %) 

      
Výsledky anket Většinou ne (1 %) Většinou ne (1 %) 

"Jste spokojeni s tímto     
produktem?" Vůbec ne (28 %) Vůbec ne (7 %) 

      
  Nemám tento produkt Nemám tento produkt 
  -18% -19% 

      



V následující tabulce uvádím pro ilustraci konkrétní rozdíl mezi bankovní společností  

GE Money Bank, a.s. a nebankovní institucí Cetelem ČR, a.s. v půjčkách nastavených  

na 200 000 Kč a při různé době splatnosti a to 30, 60 nebo 72 měsíců. Z tabulky je patrno (jak bylo 

také uvedeno výše), že bankovní společnost všeobecně má nastavenou nižší úroveň RPSN oproti 

nebankovní společnosti. Dalším textu, v praktické části popíšu z jakých konkrétních důvodů  

(u bankovní společnosti) je tato hodnota RPSN nižší a jak konkrétně se stanovuje s ohledem  

na rizikovost klienta, která je sestavena především pomocí scoring modelů. 

 
Tab. 4.2 Srovnání GE Money Bank, a.s. a Cetelem ČR, a.s. z hlediska RPSN 
 

  GE Money Bank, a.s.  Cetelem ČR, a.s. 
RPSN (%) 18,68 19,71 30 měsíců 

Přeplacení půjčky 43 690 Kč  50 200 Kč 

  

RPSN 16,45 16,68 
60 měsíců 

Přeplacení půjčky 81 700 Kč  88 780 Kč 

  

RPSN (%) 15,78 16,17 
72 měsíců 

Přeplacení půjčky 95 920 Kč  105 136 Kč 

 
 

4.4 Geografická dostupnost 

 
 V tomto ohledu má velikou převahu společnost GE Money Bank, která má pobočky  

po celé republice a to v téměř v každém krajském městě. Naproti tomu společnost Cetelem ČR 

otevřela pobočky pouze v Praze, Brně, Ostravě a Ústí na Labem. Takováto pobočková síť je jistě 

mínusem pro tuto společnost z hlediska zákazníka, který upřednostňuje osobní kontakt a dostavení  

se na pobočku, či už pouze z hlediska, kdy by se klient musí dostavit na pobočku ohledně podpisu 

smluv zakládajících právo na čerpání půjčky. V těchto ohledech je leaderem společnost GE Money 

Bank. 

4.5 Marketing a boj o klienta 
  

I když v současnosti společnost Cetelem ČR, a.s. rozjela marketingovou kampaň  

na televizních obrazovkách, plus spustila nový marketingový systém umožňující společnosti spustit 

a zaměřit se na různé segmenty trhu několika různými kampaněmi, tak i přes to společnost  

GE Money Bank, a.s. má velkou výhodu v „Goodwill“, kdy tato značko dává klientovi záruku 

solidní a likvidní bankovní instituce. Cetelem, který je na českém trhu deset let zatím tento goodwill 

nemá. 



5 Komparace on–line půjček u vybraných společností 

  

 Tato praktická část je zaměřena na komparaci dvou společností, jimiž jsou nebankovní 

instituce Cetelem ČR, a.s. a bankovní instituce GE Money Bank, a.s. a dvou domácností, z nichž 

jedna dosahuje průměrného příjmu ve výši 23 000 Kč a druhá 46 500 Kč.  

 

Úkolem praktické části je charakterizovat jednotlivé domácnosti z pohledu údajů nutných 

pro sestavení scoringového modelu a na základě expertního odhadu stanovit možnosti obou 

domácností pří získávání úvěru u dvou výše zmíněných finančních institucí. 

 

Na základě zaměření praktické části stanovuji předpoklad, že domácnost s nadprůměrným 

příjmem, vzděláním a delší pracovní historií bude v pozici preferovanější nad domácností s nízkým 

příjmem a tím pádem s více možnostmi volby jaký typ úvěrového produktu a společnosti si nakonec 

vybere. 

 

5.1 Charakteristika zkoumaných domácností 

 
Pro zkoumání pravdivosti výše stanovené hypotézy byly vybrány záměrně dvě rozdílné 

domácnosti. První domácnost je z kraje s vysokou zaměstnaností, příjmem pohybujícím se kolem 

50 000 Kč měsíčně a vyšším vzděláním. Druhá domácnost je charakteristická nižším stupněm 

vzdělání, příjmem pohybujícím se kolem 23 000 Kč měsíčně, bydlící v regionu s nízkou 

zaměstnaností. Pro přehlednost jsou jednotlivé charakteristiky domácností uvedeny v tabulkách  

5.1 a 5.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tab. 5.1. Charakteristika domácnosti podle kritérií nutných pro sestavení scoring modelu 

  Muž Žena 

  

Věk 30 29 
    

Město: Brno 
Adresa (město, kraj) 

Kraj: Jihomoravský 

    

Typ bydliště Družstevní byt od roku 2003 
    

Nájemné [Kč] 3 450  
    

Příjem [K č] 26 500 20 000 
    

Zaměstnání Vývojový inženýr u IBM Podnikatelka 

      

Započtená doba zaměstnání Zaměstnán od roku 2002 Zaměstnána od roku 1998 

    

Splátky půjček [Kč] 2 500 
    

Spoření [Kč] 3 000 
    

Bankovní účet KB od roku 1997   
    

Motorové vozidlo Škoda Octavia r.v.2006 Škoda Fabia r.v.2002 

    

Pevná linka ANO 
    

Mobil – paušál [Kč] 550  550 
 

 



Tab. 5.2. Charakteristika domácnosti podle kritérií nutných pro sestavení scoring modelu 

  Muž Žena 
  

Věk 24 23 

   

Adresa (město, kraj) 
Město: Louka u Litvínova 

Kraj: Ústecký 

   

Typ bydliště nájemní byt od roku 2008 

   

Nájemné [Kč] 5 800 

   

Příjem [K č] 15 246 7 600 

   

Zaměstnání Dělník ČEZ MD 

  

Započtená doba zaměstnání Zaměstnán od roku 2006 Na MD od roku 2008 

   

Splátky půjček [Kč] 2 300 

   

Spoření 0 

   

Bankovní účet Česká spořitelna od roku 2006 NE 

   

Motorové vozidlo Škoda Felicia r.v.1998 

   

Pevná linka NE 

   

Mobil – paušál [Kč] 550  NE 



5.2 Skórování 

 

Adresa: skóre je odvislé od lokality, kde daný zájemce o úvěr žije. Například zájemce žijící 

v Ústeckém kraji, kde je nejvyšší nezaměstnanost v rámci České Republiky, dostane skóre 

s ohodnocením od 1 – 3 bodů.  

 

Druh bydlení: skóre je odvislé od typu bydlení. Možné typy bydleni:  

 

• adresa na sídle městského \ obecního úřadu,  

• ubytovna,  

• byt v pronájmu,  

• družstevní byt,  

• zaměstnanecký byt,  

• byt v osobním vlastnictví,  

• byt momentálně splácený. 

 

 Toto kritérium patří mezi tzv. KO kritéria13. Pokud má žadatel o úvěr adresu na sídle 

městského (obecního úřadu), skóre je nula a automaticky je žádost o úvěr zamítnuta.  Nejvyšší 

skóre je u žadatele, který má byt nebo dům v osobním vlastnictví. Tyto dvě možnosti (dům, či byt 

v os.vlastnictví, se zkoumá pouze v případě amerických hypoték, leasingu luxusních vozů, zboží 

atd.). 

 

Pohlaví: z hlediska zákona by se jednalo o diskriminaci, nicméně i tak se neoficiálně do skóre 

klientů projevuje, zda se jedná o žadatele muže či ženu. 

 

Věk:  obyvatelstvo lze rozdělit do třech kategorií podle věku: 

 

• předproduktivní věk do 15 let,  

• produktivní v ěk 15-65 let 

• poproduktivní v ěk nad 65 let. 

 

                                                 
13  Mezi KO kritéria patří: druh bydlení, příjem, datum založení bankovního účtu, úvěry, právní forma pracovního 

poměru, aktuální zaměstnání, historie, registry, občanství, pevná linka do zaměstnání, mobilní linka do zaměstnání. 

Pokud jedno z těchto kritérií není splněno, automaticky je žádost o úvěr  zamítnuta. 



 Tyto tři skupiny jsou pouze základním dělícím nástrojem. Bankovní, ale i nebankovní 

instituce dále tyto kategorie rozpracovávají. Nejvyšší skóre je dosažitelné pro žadatele ve věku  

od 30 do 40 let. Nejnižší skóre dostane občan důchodového věku. 

 

Rodinný stav: Rozlišují se následující rodinné stavy: 

 

• svobodný – 1 až 5 bodů, 

• ženatý – 5 až 10 bodů, 

• rozvedený – 2 až 8 bodů, 

• registrované partnerství – 5 až 10 bodů. 

 

 Toto skóre je ovlivněno skórováním dle věku. Například svobodný žadatel o úvěr ve věku 

25 let dostane skóre 5 bodů. Svobodný žadatel o úvěr ve věku 64 let dostane skóre 2 body. 

 

Příjem: skórování příjmu je ovlivněno skórováním profese. Každé odvětví, každá profese má jinou 

průměrnou mzdu. Jako příklad lze uvést zaměstnance pracujícího v oblasti stavebnictví, 

 kde průměrná mzda činí 22 883 Kč.  Daný žadatel o úvěr má příjem kolem 19 000 Kč, tudíž je to 

pod průměrem daného segmentu, dostane skóre nižší, než-li žadatel o úvěr pracující  

ve stejné oblasti, ale s příjmem vyšším než průměrným.  

 

Datum založeni bankovního účtu:  čím má žadatel o úvěr po delší dobu vedený bankovní účet 

 u jedné společnosti, tím lépe může prokázat svojí platební historii a získává vyšší skóre. 

 

Vzdělání: Výše dosaženého vzdělání ovlivňuje úměrně dosažitelné skóre. Díky vzdělání je větší 

pravděpodobnost vyšší mobility v rámci zaměstnání. Takovýto vzdělaný člověk je více flexibilní  

na trhu práce a hrozí u něj menší riziko platební neschopnosti. 

 

Úvěry:  postupuje se podobně jako u kategorie: datum založení bankovního účtu. Pokud má daný 

žadatel o úvěr u bankovní společnosti delší dobu vedený úvěrový produkt, který je splácen bez 

prodlení lze předpokládat, že tento člověk již má jisté návyky ohledně splácení úvěrů  

a lze takovémuto žadateli o úvěr přidělit vyšší skóre než-li žadateli, který nemá vedený žádný 

úvěrový produkt. 

 

 

 



Právní forma pracovního poměru:  pracovní poměr lze z pohledu doby trvání rozdělit do dvou 

skupin, a to: 

 

• doba určitá - dle zákoníku práce je možné pracovní poměr na dobu určitou mezi týmiž 

účastníky sjednat celkem na dobu dvou let ode dne vzniku pracovního poměru. To platí  

i pro každý další pracovní poměr na dobu určitou, sjednaný ve výše uvedené době, ledaže 

 od skončení předchozího pracovního poměru uplynula doba alespoň šesti měsíců.  

• doba neurčitá -  není-li v pracovní smlouvě výslovně uvedena doba skončení pracovního 

poměru, jde o pracovní poměr na dobu neurčitou. 

 

 Jak z pohledu bankovní, tak nebankovní instituce je výhodnější (u žadatele o úvěr) 

pracovní poměr na dobu neurčitou. Zde je menší riziko platební neschopnosti žadatele z důvodu 

ztráty zaměstnání.  

 

 Finanční instituce přiřazují skóre době určité, neurčité podle vztahu k riziku. Skóre 5 až 7 

bodů bývá přiřazeno době určité, s tím že bankovní instituce přiřazuje skóre nižší.. Doba neurčitá 

Skóre 8 až 10 bodů bývá přiřazeno době neurčité.  

 

Historie:  postup stejný jako u položky úvěry. 

 

Registry: Úvěrové registry (tzv. Credit Bureau) jsou celosvětově standardním nástrojem  

pro posuzování bonity a rizika nesplácení úvěrových produktů klientů z řad fyzických i právnických 

osob, hojně využívaným finančními institucemi v bankovní i nebankovní sféře. Tyto registry 

standardně obsahují pozitivní i negativní informace o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce 

klientů – tedy nejen informace o nesplácení úvěrových či jiných produktů – aby tak jejich uživatelé 

mohli objektivně a v plném kontextu posoudit žadatele, a v případě dobré kreditní historie  

mu získání úvěru usnadnit a zvýhodnit. 

 

 V ČR existuje několik registrů, které shromažďují informace o dlužnících. Rozdíl mezi 

momentálně fungujícími registry je v tom, jaké informace shromažďují  a také v tom, kdo je jejich 

členem, což je vymezeno i Zákonem o bankách (č. 21/1992 Sb.). Ten stanovuje zachovávat 

bankovní tajemství u všech poskytovaných bankovních obchodů, peněžních služeb atd. V případě, 

že banka chce zveřejnit informace v nebankovním registru, je nutné (stejně jako u všech 

nebankovních institucí) získat souhlas klienta se zveřejněním jeho osobních údajů (podle znění 

Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.). 



 Problémy s dlužníky se týkají všech bankovních a nebankovních institucí, a tak se pomalu 

vytváří databáze dlužníků, které evidují jednotlivé půjčky každého z nás. Protože však dosud 

fungují odděleně, stále ještě existuje možnost, že banka poskytne úvěr jedinci, který je již zadlužen 

např. u splátkové společnosti a není tak schopen svůj nový dluh splácet. 

 

 Dotazy na klienty jsou v elektronické podobě. Pokud tedy bude úvěrová společnost chtít 

prověřit historii žadatele o úvěr, vznese do registru dotaz a v zápětí dostane na dotaz odpověď  

o tom, zda je na seznamu, zda splácí (s prodlením, či bez) u jiné banky. Pokud by měli přístup  

i k dalším informacím, bylo by to porušení dobrých mravů a také tajemství banky. 

 

 Obecně lze říci, že na základě informací obsažených v registru lze žádost klienta o úvěr 

zamítnout nebo naopak urychlit proces schvalování.  Všechny banky uvedly, že údaje o klientovi 

jsou jedním ze vstupů do žádosti o úvěr (scoring). Výsledkem tohoto hodnocení je i stanovení 

rizikové marže jako odrazu rizika spojeného s poskytnutím úvěru určitému klientovi. Tato marže 

 se pak samozřejmě promítá do výše úrokové sazby. Je-li klient veden v registru pozitivně,  

je samozřejmě riziko, že úvěr nesplatí menší. Celkový efekt kladné úvěrové historie ale nelze 

konkrétně vyčíslit.   

  

Druhy registrů lze rozdělit do následujících kategorií: 

 

• Bankovní  registr klientských informací (BRKI ) – tento registr byl spuštěn v roce 2002, 

pro který společnost CCB14 zajišťuje organizační a technické zázemí. Provozovatelem 

registru je společnost CBCB – Czech Bankong Credit Bureau, a.s., vlastněná pěti bankami, 

které registr spolu zakládaly. Jsou to Česká spořitelna, Československá obchodní banka,  

GE Money Bank,a.s., Komerční banka, a.s. a HVB Bank Czech Republic, a.s.  

Jeho prostřednictvím si banky (viz. příloha č.1) vzájemně vyměňují informace o bonitě  

a důvěryhodnosti svých úvěrových klientů. A to jak občanů,  tak živnostníků. V registru 

jsou zaneseny všechny základní informace o úvěru (pozitivní, ale i negativní). 

 

• Nebankovní registr klientských informací (NRKI)  – činnost zahájil v roce 2005. 

Provozovatelem registru je společnost LLCB. Zakladateli sdružení je osm společností 

působících na území České republiky v oblasti leasingu a splátkového prodeje.  

                                                 
14 CCB – je společně s mateřskou společností CRIF organizátorem a poskytovatelem služeb pro dva nejvýznamnější 

privátní úvěrové registry v České republice – Bankovní registr klientských informací (BRKI) a Nebankovní registr 

klientských informací (NRKI).   



ČSOB Leasing, GE Money Auto, GE Money Multiservis, UniCredit Leasing CZ, Santander 

Consumer Finance, ŠkoFIN, Leasing České spořitelny, Autoleasing. Tento registr 

 je využíván za stejným účelem jako BRKI především leasingovými společnostmi a firmami 

splátkového prodeje (viz. příloha č. 2). 

 

• Negativní registr klientských informací (SOLUS) – je zájmovým sdružením právnických 

osob se sídlem v Praze. Jeho název vznikl složením počátečních písmen původního názvu,  

a to Sdružení na Ochranu Leasingu a Úvěrů Spotřebitelům, který zároveň nejlépe 

charakterizuje jeho hlavní cíl. Činnost byla zahájena v roce 1999. 

 

Jde o dva registry – spotřebitelů a dále podnikatelů a právnických osob, které 

shromažďují informace jen o klientech, kteří se dostali do problémů se splácením svých 

závazků u některého z členů sdružení. Nikoli tedy v případě, když řádně plní své závazky. 

V tom je zásadní rozdíl proti bankovnímu a nebankovnímu registru klientských informací. 

 

Členy sdružení SOLUS, kteří mohou registr využívat, jsou některé nebankovní 

finanční instituce, banky, mobilní operátoři, distributor elektřiny a další společnosti  

(viz. příloha č. 3).  

 

Pokud se dlužník dostane do finančních obtíží a nesplácí několik měsíců (kritérium 

pro záznam jsou 4 měsíce), má možnost domluvit se s finanční institucí a řešit svou situaci 

např. individuálním splátkovým kalendářem či odkladem splátek (rozhodnutí je však plně 

v kompetenci věřitelské instituce) . V případě, že je nalezeno řešení, dlužník není zanesen 

do databáze. 

 

Tato varianta u úvěrového registru CBCB a centrálního registru ČNB možná není. 

V ní je klient veden, jakmile o úvěr požádá a je v něm zaznamenána celá historie 

probíhajícího úvěrového vztahu. 

 

• Centrální registr dlužníků České republiky – je informační systém, který umožňuje 

vyhledávat nesplacené závazky ekonomických subjektů registrovaných v České republice 

s napojením na registry v EU, USA a dalších zemích prostřednictvím mezinárodního 

Centrálního registru dlužníků CERD a jeho národních podsystémů BRKI, NRKI. Centrální 

registr úvěrů je veden Českou národní bankou. 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
Obr. 5.1. Ukázka fungování systému CERD                                                           Zdroj:  Registry klientských informaci  

 

Centrální registr dlužníků je největším bankovním a nebankovním registrem  

na světě. Jeho databáze jsou tvořeny z národních registrů a jsou vzájemně propojovány. 

Cílem tohoto registru je ochránit obchodní subjekt před špatnou investicí, nebo naopak 

výrazně zvýšit vymahatelnost pohledávek. Díky systému CERD dlužník nemá šanci 

vyhnout se závazkům vystěhováním se do jiného státu nebo zneužívat běžné praxe,  

že ho v zahraničí nikdo žalovat nebude.  

 

Časový 
zpožďovač 

Systém včasné výstrahy 
 
 
 
 

Databáze CERD 
 
 
 

Veřejný registr 

PČR FÚ Soudy Ministerstva 
 

Města  Banky Firmy Občan 

 
Média 

Veřejně 
přístupné 
informace 

Transport neplatičů Trestní oznámení, 
žádost o prověrku 

Platby 1880 dní po 
splatnosti 



Systém je napojen na státní instituce a napomáhá shromažďovat informace  

pro trestní řízení nebo získávání důkazů pro soudní rozhodování, či přidělování státních 

veřejných zakázek. Systém se postupně stává nedílnou součástí všech firem a podnikajících 

osob, kterým záleží na dobrém jménu své firmy a svoji solventnost chránit minimalizací 

vzniku nedobytných pohledávek a nenávratných ztrát. 

 

Přístup do registru dlužníků obsahuje řadu dalších služeb jako monitoring firem, 

registry návrhů na konkurs a další užitečné informace jako bodový systém solventnosti, 

včetně bezplatné služby Moje závazky a bonita. 

 

O tuto službu je možno požádat prostřednictvím základní registrace, která  

je společná pro všechny subjekty a poté postačí objednat daný program. Po uhrazení 

poplatků bude společnosti umožněn vstup do systému. Registrační poplatek je díky 

propojování registrů po celém světě velmi nízký a služba poprvé umožňuje přístup do těchto 

databází i běžnému komerčnímu prostředí jako jsou malé a střední firmy.  

 

 

Profese: skóre je odvislé od možnosti uplatnění na trhu práce. 

 

Výživné: rozdělení dle délky výživného a dle toho, jestli klient hradí, je v prodlení, či nehradí 

vůbec. 

 

Občanství: jedno z KO kritérií. Člověk s jinou než s českým občanstvím nedostane úvěr. 

 

Pevná linka plus mobilní linka na paušál, jsou další z KO kritérií protože je to nutné pro ověření 

žadatele o úvěr  u zaměstnavatele. Nutnost ověření v externí databází např.: O2, databáze mobilních 

operátorů. 

 

Právní formy:  a.s. plus s.r.o závislé na dalších skóre kritérií jako délka zaměstnání, velikost firmy 

atd. Ten zbytek bude mít skle 0 až 5 bodů. 

 

Počet zaměstnanců: čím menší firma tím menší skóre. 

 

 

 



V následujících tabulkách 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 jsou zachyceny výše popsané ukazatele, které 

jsou rozvrženy do čtyř částí a to tabulky 5.3 a 5.4 popisující skórování a odůvodnění scoringu  

u výše zmíněných rodin u společnosti Cetelem ČR, a.s. a tabulky 5.5 a 5.6, které popisují obdobnou 

situaci, ale s aplikací na společnost GE Money Bank. 

 



Tab. 5.3 Scoringový model první domácnosti sestavený pro společnost Cetelem ČR, a.s. 

                                                 
15  Možné typy bydlení: adresa na sídle městského\obecního úřadu atd., ubytovna, nájemní byt, družstevní byt, zaměstnanecký byt, byt v osobním vlastnictví, momentálně splácený 
byt. 
 
16 svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec, vdova, registrované partnerství. 

První 
domácnost  

 muž žena  

Odůvodnění scoringu 

  
Adresa 9 8  Kraj s nejvyšší nezaměstnaností v ČR, obec do 10000 ob. 
        
Druh bydlení 15 9 9  Z důvodu typu bytu a krátké době pronájmu. 
        

Pohlaví 10 8  Muž: nejvyšší skóre z důvodu věku, pohlaví. 
    Žena: skóre ovlivněno mateřskou dovolenou. 
        

Věk 8 8  Oba jsou v produktivním věku. Odráží se zde faktor pohlaví. 
        

Rodinný stav16  10 10  Vysoké skóre díky podpoře ze strany manžela \ manželky. 
        

Příjem 10 7  Muž: vyšší příjem než je  průměr v dané profesi.  
    Žena: mateřská dovolená se stabilním příjmem. 
        

Datum založení 
bankovního 
účtu 

10 9  
Muž: výsledné skóre je ovlivněno dobou založení bankovního účtu. 
Žena: bankovní účet nevlastní.   

        



Vzdělání 10 7  Nižší skóre z důvodu středoškolského vzdělání. 

        

Úvěry 10 10  Muž: dva aktivní úvěry, do konce tři a dva roky.    
    Žena: končící úvěr za tři měsíce. 
        

Děti 10 10  Nižší mobilita z důvodu věku dítěte. 
        

Právní forma 
pracovního 
poměru 

10 8  
Muž: skóre ovlivněno dobou určitou, smlouva po druhé prodloužena, vznik pracovního poměru v roce 2007. 
 Žena: mateřská dovolená od roku 2007. 

        
V aktuálním 
zaměstnání od 

8 9  
Muž: od roku 2006. 
Žena: od roku 2007. 

        

Historie 10 10  Muž: splátky u Cetelem ČR, a.s. v pořádku, pouze jedno opoždění před rokem a půl o dva dny po splatnosti.  
    Žena: jedna splátka u společnosti Cetelem, vše v pořádku. 
        

Registry 10 10  Muž: viz. Příloha. 
        

Profese 8 8  
Muž: dělník (dá se předpokládat horší pracovní mobilita). 
Žena: v současnosti na mateřské dovolené. 

        

Výživné 10 10  Bez výživného. 
        

Občanství 10 10  Oba manželé mají občanství české (nejvyšší skóre). 
        

 
 
 



Datum a místo 
narození 

10 10  Oba manželé mají národnost i občanství české. 

        

Velikost firmy 10 6  Muž: velká společnost.  

    Žena: nyní na MD, stabilní příjem, ale nejistá budoucnost. 

        

Pevná linka do 
zam. (ano, ne) 

10 10  
Muž: ano je. 
 
Žena: ne. 

        

Mobilní linka 
(ano, ne) 

10 10  Pouze muž. 

        

Datum vzniku 
firmy 

10 8  
Muž: ČEZ - 1992. 
 
Žena: MD 

        

Právní forma 
firmy 

10 7  
Muž: ČEZ je akciová společnost. 
 
Žena: MD. 

        

Počet 
zaměstnanců17 

10 4  
Muž: velká společnost. 
 
Žena: MD. 

 
 
 

                                                 
17 Nad 30 000 zaměstnanců 



 
 
Tab. 5.4 Scoringový model druhé domácnosti sestavený pro společnost Cetelem ČR, a.s. 

Druhá 
domácnost   

  muž žena  
Odůvodnění scoringu 

  
Adresa 3 2  Oblast s nízkou nezaměstnaností.  

         

Druh bydlení  4 4  Z důvodu typu bytu a relativně delší době pronájmu. 

         

Pohlaví 10 7  Muž: nejvyšší skóre z důvodu věku, pohlaví.  

    Žena: skóre ovlivněno mateřskou dovolenou. 

        

Věk 9 8  Skóre je ovlivněno produktivnosti věkové hranice. 

         

Rodinný stav  10 10  Vysoké skóre díky podpoře ze strany manžela \ manželky. 

         

Příjem 6 4  Z důvodu průměrné mzdy v ČR. 

         

Datum založeni 
bankovního účtu 

6 0  
Muž: účet od roku 1997. 
Žena: účet od roku 1998, skóre ovlivněno pohlavím. 



 

Vzdělání 7 7  
Muž: vysokoškolské (předpoklad vyšší pracovní mobility). 
Žena: středoškolské (skóre ovlivněno nižším typem vzdělání). 

         

Úvěry 7 8  
Muž: jeden bankovní úvěr, vše v pořádku.  
Žena: jeden spotřebitelský úvěr u společnosti Cetelem, vše v pořádku. 

         
Děti 7 7  Školní věk, možnost ponechání v družině. 
         
Právní forma 
pracovního 
poměru 

6 5  
Muž: vysoké skóre díky práci na plný pracovní poměr s dobu neurčitou. 
Žena: nižší skóre díky samozaměstnání (vyšší rizikovost). 

         
V aktuálním 
zaměstnání od 

6 5  
Muž:  v aktuálním zaměstnání od roku 2002. 
Žena: začátek podnikatelské činnosti v roce 1998. 

        
Historie 9 10  Všechny splátky u obou manželů bez problémů. 
        
Registry 10 10  Bez jakýchkoliv nedoplatků. 
        
Profese 6 3  Oba manželé pracují v oboru s relativně vysokou možností uplatnění na trhu práce. 
        
Výživné 10 10  Bez výživného. 
        
Občanství 10 10  Oba manželé mají občanství české (nejvyšší skóre). 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum a místo 
narození 

10 10  Oba manželé mají národnost i občanství české. 

        

Velikost firmy 10 5  
Muž: zaměstnanec u nadnárodní společnosti IBM. 
 
Žena: vlastní malou firmu. 

        

Pevná linka do 
zam. (ano, ne) 

10 5  
Muž:  ano 
Žena: ano  

        

Mobilní linka 
(ano, ne) 

10 5  
Muž:  ano 
Žena: ano 

        

Datum vzniku 
firmy 

10 5  
Muž:  IBM byla založena v roce 1880. 
 
Žena: podniká od roku 1998. 

        

Právní forma 
firmy 

10 5  
Muž:  IBM je akciová společnost. 
 
Žena: vlastní společnost s ručením omezeným. 

        

Počet 
zaměstnanců 

10 5  
Muž:  IBM patří mezi velké společnosti z pohledu počtu zaměstnanců. 
 
Žena: vlastní firmu se třemi zaměstnanci. 



 
Tab. 5.5 Scoringový model první domácnosti sestavený pro společnost GE Money Bank, a.s. 

 

 

                                                 
18  Možné typy bydlení: adresa na sídle městského\obecního úřadu atd., ubytovna, nájemní byt, družstevní byt, zaměstnanecký byt, byt v osobním vlastnictví, momentálně splácený 
byt. 
 
19 svobodný, ženatý, rozvedený, vdovec, vdova, registrované partnerství. 

První 
domácnost  

 muž žena  

Odůvodnění scoringu 

  
Adresa 10 9  Kraj s nejvyšší nezaměstnaností v ČR, obec do 10000 ob. 
        
Druh bydlení 18 10 10  Z důvodu typu bytu a krátké době pronájmu. 
        

Pohlaví 10 9  Muž: nejvyšší skóre z důvodu věku, pohlaví. 
    Žena: skóre ovlivněno mateřskou dovolenou. 
        

Věk 9 8  Oba jsou v produktivním věku. Odráží se zde faktor pohlaví. 
        

Rodinný stav19  10 10  Vysoké skóre díky podpoře ze strany manžela \ manželky. 
        

Příjem 10 8  Muž: vyšší příjem než je  průměr v dané profesi.  
    Žena: mateřská dovolená se stabilním příjmem. 
        

Datum 
založeni 
bankovního 
účtu 

10 10  
Muž: výsledné skóre je ovlivněno dobou založení bankovního účtu. 
Žena: bankovní účet nevlastní.   

        



Vzdělání 10 7  Nižší skóre z důvodu středoškolského vzdělání. 

        

Úvěry 10 10  Muž: dva aktivní úvěry, do konce tři a dva roky.    
    Žena: končící úvěr za tři měsíce. 
        

Děti 10 10  Nižší mobilita z důvodu věku dítěte. 
        

Právní forma 
pracovního 
poměru 

10 9  
Muž: skóre ovlivněno dobou určitou, smlouva po druhé prodloužena, vznik pracovního poměru v roce 2007. 
 Žena: mateřská dovolená od roku 2007. 

        
V aktuálním 
zaměstnání od 

10 10  
Muž: od roku 2006. 
Žena: od roku 2007. 

        

Historie 10 10  
Muž: splátky u společnosti Cetelem ČR, a.s. v pořádku, pouze jedno opoždění před rokem a půl o dva dny po 
splatnosti.  

    Žena: jedna splátka u společnosti Cetelem, vše v pořádku. 
        

Registry 10 10  Muž: viz. Příloha. 
        

Profese 9 9  
Muž: dělník (dá se předpokládat horší pracovní mobilita). 
Žena: v současnosti na mateřské dovolené. 

        

Výživné 10 10  Bez výživného. 
        

Občanství 10 10  Oba manželé mají občanství české (nejvyšší skóre). 
        

 
 



 
Datum a místo 
narození 

10 10  Oba manželé mají národnost i občanství české. 

        

Velikost firmy 10 8  Muž: velká společnost.  

    Žena: nyní na MD, stabilní příjem, ale nejistá budoucnost. 

        

Pevná linka do 
zam. (ano, ne) 

10 5  
Muž: ano je. 
 
Žena: ne. 

        

Mobilní linka 
(ano, ne) 

10 10  Pouze muž. 

        

Datum vzniku 
firmy 

10 10  
Muž: ČEZ - 1992. 
 
Žena: MD 

        

Právní forma 
firmy 

10 9  
Muž: ČEZ je akciová společnost. 
 
Žena: MD. 

        

Počet 
zaměstnanců20 

10 6  
Muž: velká společnost. 
 
Žena: MD. 

 
 
 

                                                 
20 Nad 30 000 zaměstnanců 



 
 
 
Tab. 5.6 Scoringový model druhé domácnosti sestavený pro společnost GE Money Bank, a.s.

Druhá 
domácnost   

  muž žena  
Odůvodnění scoringu 

  
Adresa 4 3  Oblast s nízkou nezaměstnaností.  

         

Druh bydlení  5 5  Z důvodu typu bytu a relativně delší době pronájmu. 

         

Pohlaví 10 8  Muž: nejvyšší skóre z důvodu věku, pohlaví.  

    Žena: skóre ovlivněno mateřskou dovolenou. 

        

Věk 9 8  Skóre je ovlivněno produktivnosti věkové hranice. 

         

Rodinný stav  10 10  Vysoké skóre díky podpoře ze strany manžela \ manželky. 

         

Příjem 7 4  Z důvodu průměrné mzdy v ČR. 

         

Datum založeni 
bankovního účtu 

7 0  
Muž: účet od roku 1997. 
Žena: účet od roku 1998, skóre ovlivněno pohlavím. 



 

Vzdělání 7 7  
Muž: vysokoškolské (předpoklad vyšší pracovní mobility). 
Žena: středoškolské (skóre ovlivněno nižším typem vzdělání). 

         

Úvěry 8 8  
Muž: jeden bankovní úvěr, vše v pořádku.  
Žena: jeden spotřebitelský úvěr u společností Cetelem, vše v pořádku. 

         
Děti 7 7  Školní věk, možnost ponechání v družině. 
         
Právní forma 
pracovního 
poměru 

6 5  
Muž: vysoké skóre díky práci na plný pracovní poměr s dobu neurčitou. 
Žena: nižší skóre díky samozaměstnání (vyšší rizikovost). 

         
V aktuálním 
zaměstnání od 

6 5  
Muž:  v aktuálním zaměstnání od roku 2002. 
Žena: začátek podnikatelské činnosti v roce 1998. 

        
Historie 10 10  Všechny splátky u obou manželů bez problémů. 
        
Registry 10 10  Bez jakýchkoliv nedoplatků. 
        
Profese 6 5  Oba manželé pracují v oboru s relativně vysokou možností uplatnění na trhu práce. 
        
Výživné 10 10  Bez výživného. 
        
Občanství 10 10  Oba manželé mají občanství české (nejvyšší skóre). 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum a místo 
narození 

10 10  Oba manželé mají národnost i občanství české. 

        

Velikost firmy 10 5  
Muž: zaměstnanec u nadnárodní společnosti IBM. 
 
Žena: vlastní malou firmu  

        

Pevná linka do 
zam. (ano, ne) 

10 5  
Muž:  ano 
Žena: ano  

        

Mobilní linka (ano, 
ne) 

10 5  
Muž:  ano 
Žena: ano 

        

Datum vzniku 
firmy 

10 5  
Muž:  IBM byla založena v roce 1880. 
 
Žena: podniká od roku 1998. 

        

Právní forma firmy 10 5  
Muž:  IBM je akciová společnost 
 
Žena: vlastní společnost s ručením omezeným 

        

Počet zaměstnanců 10 5  
Muž:  IBM patří mezi velké společnosti z pohledu počtu zaměstnanců. 
 
Žena: vlastní firmu se třemi zaměstnanci. 



 

 
 

Graf 5.3 Výsledné skóre obou rodin u společnosti Cetelem ČR, a.s. 

 
 Na grafu číslo 5.3 vidíme znázorněné celkové skóre domácností s vyšším a nižším 

příjmem, kdy hodnota u první domácnosti je 428 bodů a u druhé rodiny je výsledné skóre 346 

bodů. Dále je patrné, že minimální požadované skóre u společnosti Cetelem ČR, a.s.  

je 360 bodů, přičemž maximální získatelné skóre je 480 bodů. K tomuto vnitřnímu 

scoringovému kritériu společnosti Cetelem ČR, a.s. tedy vyhověla pouze první domácnost. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Graf 5.4 Výsledné skóre obou rodin u společnosti GE Money Bank 

 

 
 
 Na grafu číslo 5.4 vidíme znázorněné celkové skóre domácností s vyšším a nižším 

příjmem, kdy hodnota u první domácnosti je 455 bodů a u druhé domácnosti je výsledné skóre 

357 bodů. Dále je patrné, že minimální požadované skóre u společnosti GE Money Bank, a.s. 

je 336 bodů, přičemž maximální získatelné skóre je 480 bodů. K tomuto vnitřnímu 

scoringovému kritériu společnosti GE Money Bank, a.s. vyhověly obě domácnosti. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab. 5.7 Výsledné skóre obou rodin u obou finančních institucí 

Rodiny MUŽ ŽENA  Výsledné 
skóre 

Minimální 
přípustná 

hranice (%) 

Minimální 
přípustná 
hranice 
(skóre) 

Konečné 
rozhodnutí 

Rodina s vyšším 
příjmem - 
Cetelem ČR, a.s. 

232 196 428 75 360 OK 

Rodina s vyšším 
příjmem - GE 
Money Bank 

238 217 455 70 336 OK 

Rodina s nižším 
příjmem - 
Cetelem ČR, a.s. 

196 150 346 75 360 KO 

Rodina s nižším 
příjmem - GE 
Money Bank 

202 155 357 70 336 OK 

 
 
 Výše provedenou analýzou bylo zjištěno, že prvotní hypotéza byla bezezbytku  

a zcela naplněna. Podle grafů 5.3, 5.4 a tabulky 5.7 vyplývá, že domácnost s vysokým 

vzděláním, nadprůměrným příjmem a delší souvislou platební historií má mnohem širší 

možnosti k získání úvěrů a to jak u bankovních tak nebankovních společností.  

Proč je to tak důležité? Mezi nejdůležitější faktory, které motivují jak jedince, tak celé 

domácnosti k uzavření úvěrového produktu vždy patří především: úroková sazba, RPSN, výše 

splátky, délka splácení, celkový přeplatek. Obecně je známo rčení ,,kolik řečí umíš, tolikrát jsi 

člověkem.“ V případě této diplomové práce je alfou a omegou: čím zajímavější  

a movitější potencionální klient je, tím více možností na trhu s úvěrovými produkty má.  Dle 

grafů 5.3 a 5.4 je patrné, že rodina s vysokým příjmem je v pozici, kdy plně záleží na dané 

rodině, jakou společnost si na konec vybere. Opakem je druhá domácnost, která si vybírat 

nemůže a musí akceptovat podmínky stanovené danou společností. Proč u GE Money Bank, 

a.s. tato domácnost vyhověla kritériím? Dle grafu 5.4 je evidentní, že společnost GE Money 

Bank, a.s. má nižší nároky na své potencionální klienty. Tato bankovní společnost si může 

dovolit jít do vyššího rizika díky diverzifikaci produktů které nabízí (jako bankovní společnost 

má licenci na vedení bankovních účtů – zisk z poplatků, depozitních produktů, podílových 

fondů). Oproti tomu společnost Cetelem ČR, a.s. může z titulu své státem udělené licence 

pouze nabízet úvěrové produkty, což plně odráží fakt, že tato společnost si nemůže dovolit 

položit hladinu minimálního požadovaného skóre na úroveň bankovní společnosti, která  

si může, jak již bylo uvedeno výše stanovit hranici minimálně nutného dosaženého skóre.    

 



6 Závěr 

 

 Diplomová práce je zaměřena na aplikaci metodologie scoring modelů v bankovních  

a nebankovních podnikatelských subjektech, přičemž je rozdělena  na část teoreticko – 

metodologickou a aplikačně – ověřovací. Teoreticko-metodologická část je rozdělena do čtyř 

kapitol, ve kterých je uvedena problematika řízení úvěrového rizika, dále nástroje zjišťování 

bonity klientů, a sice jak klientů současných, tak klientů potenciálních. Předmětem aplikačně-

ověřovací částí je praktické uplatnění jednoho z nástrojů zjišťování kreditního rizika, a sice 

scoring modelu, jako jednoho z nejčastěji uplatňovaných nástrojů zkoumání rizikovosti klienta. 

 

 Cíl práce byl zaměřen na komparaci dvou různých sociálních skupin (rodin), 

 jako potenciálních žadatelů o úvěr, přičemž byla uplatněna aplikace scoring modelů. Scoring 

se používá pro kvantitativní ověřování rizikovosti klienta. Z výsledku analýzy vyplývá,  

že méně bonitní skupina žadatelů o úvěr by získala finanční prostředky pouze  

u nebankovní společnosti, zatímco bonitní skupina klientů si může vybírat.  

 

 Diplomová práce nabídla pouze jeden ze způsobů zjišťování bonity klientů. 

V současné době hospodářské krize, je však vhodné, aby finanční instituce nepreferovaly 

pouze scoring modely, ale rovněž také jiné nástroje zjišťování rizikovosti klientů,  

které mohou lépe vystihnout situaci klienta, jako jsou např. ratingové modely. 
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