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1   Úvod

V dnešní době mají studenti široké možnosti výběru bankovních produtků díky stále 

rozvíjející se nabídce bank na českém trhu. Ovšem výběr správného produktu se právě 

touto rozsáhlostí stává nesnadným úkolem, neboť jsou studenti při něm ovlivněni řadou 

faktorů.

Mezi tyto faktory lze zařadit úrokovou sazbu, výše poskytovaného úvěru, výhodné 

poplatky,  doprovodné  služby  k  úvěru  a  další.  Jednou  z  příčin,  proč  finanční  instituce 

rozšiřují  svou  nabídku  bankovních  služeb,  je  vidina  studenta,  jako  budoucího 

prosperujícího klienta. Banky mají tendenci starat se o finanční situaci klienta nejen při 

soustavné  přípravě  na budoucí  povolání  studiem,  ale  také  snahu  nabízet  produkty 

v navazujících fázích aktivního i postaktivního života. Dalším důvodem je fakt, že často 

studenta při studiu podporují rodiče, kteří se tak stávají potenciálními klienty dané banky. 

Jestliže se stane studium pro rodiče finančně neúnosné, pak jsou studenti nuceni využívat 

právě aktivních produktů finančních institucí.  Nutno podotknout, že s rostoucím věkem 

studenta se přímo úměrně také zvyšují jeho finanční nároky na životní úroveň. Školy se 

snaží ze svých prostředků poskytovat různá sociální či prospěchová stipendia a tím ulehčit 

nelehké situaci studentů, ale na tyhle možnosti nemají šanci dosáhnout všichni. Proto úvěry 

u  bankovních  institucí  se  pak  stávají  jediným  přijatelným  řešením  situace  středního 

proudu.

Neméně  důležitou  roli  hraje  i  skutečnost,  že  podporou  studující  mládeže,  banka 

vylepšuje své jméno. Žádná velká banka si v současné době, kdy na trhu působí stále více 

finančních institucí,  nemůže dovolit nezabývat se touto klientelou, která je čím dál tím 

významnější pro budoucí rozvoj bankovního trhu.

Cílem bakalářské práce bude analýza úvěrů určených pro studenty,  které nabízejí 

vybrané  banky  na  českém  bankovním  trhu.  Analýza  bude  provedena  na  základě 

vícekriteriálního  výběru a to  pomocí  bodové  metody,  jejíž  podstatou  je  zvolení  kritérií 

a přiřazení  vah významnosti.  Pro následné  hodnocení  jednotlivých  variant  bude  použita 

metoda váženého součtu.

Práce  bude  rozdělena  do  čtyřech  kapitol.  V  druhé  kapitole  bude  provedena 

charakteristika aktivních produktů banky, jejich členění, popsány zásady při poskytování 

úvěrů a provedena charakteristika jednotlivých typů úvěrů. V úvodu třetí  kapitoly bude 

popsána nabídka produktů určená studentům u vybraných bankovních institucí. Následující 
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část třetí kapitoly se zaměří na samotný výběr úvěrů u vybraných bank, které jsou nabízeny 

studentům. Důležitým bodem třetí kapitoly bude hodnocení úvěrů podle předem zvolených 

kritérií  na základě zvolené metody.  Ve čtvrté a  zároveň v poslední  kapitole  provedeme 

vyhodnocení  dosažených  výsledků  z předchozí  části  a  bude  doporučena  nejvýhodnější 

varianta.
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2   Charakteristika aktivních produktů banky

Bankovní produkt můžeme zjednodušeně charakterizovat jako něco co je nabízeno 

někomu bankou a to za úplatu a na základě platné bankovní licence, aby tím uspokojil svou 

potřebu. Bankovním produktem rozumíme i služby, které bankovní instituce nabízejí svým 

klientům za úplatu. Veškeré tyto bankovní produkty mají společné rysy, mezi které řadíme 

nemateriální charakter, který je dán tím, že bankovní produkty nelze skladovat, předem 

vyrobit  či  patentovat  a jsou  abstraktní.  Právě  nemateriální  charakter  ovlivňuje  hodnotu 

bankovních  služeb.  Dalším  rysem  je  dualismus  produktů,  kde  dochází  k  propojení 

hodnotové a věcné stránky. Hodnotová stránka bankovního produktu je dána jeho objemem 

a měří se v peněžních jednotkách. Věcná stránka je vyjádřená počtem různých produktů. 

Spojení  hodnotové  a  věcné  stránky  bankovního  produktu  je  podstatné  pro  statistiku 

a pro sestavení  kalkulace.  V  neposlední  řadě  je  bankovní  produkt  charakterizován 

vzájemnou  propojeností  a podmíněností.  To  vyplývá  ze  samostné  podstaty  bankovního 

produktu, kdy bankovní produkty nemohou existovat samostatně, tedy jeden bez druhého 

a zároveň banky propojují jednotlivé produkty za účelem snižování nákladů a přiblížení se 

ke  klientovi.  Využívájí  se  při stanovení  cen  bankovního  produktu.  Další  faktory, které 

ovlivňují  tvorbu  ceny  bankovních  produktů,  patří  vnější  a  vnitřní  faktory.  K vnějším 

faktorům řadíme naši předběžnou představu o vývoji bankovních produktů, zákon nabídky 

a poptávky a samozřejmě konkurenci. Vnitřní faktory jsou dány cíly, náklady a zákazníky 

bankovní instituce.

2.1   Členění bankovních produktů
Bankovní  produkty  se  dají  systematizovat  podle  několika  různých  hledisek. 

Pro zpracování  této  bakalářské  práce  bude  nejpodstatnější  členění  dle  odrazu  v bilanci 

banky. 

2.1.1   Dle odrazu v bilanci banky

● Aktivní  bankovní  produkty -  při  aktivních  obchodech  stojí  banka  v  pozici 

věřitele, kdy se na  úvěrové  bázi  poskytují  finanční  prostředky  klientům 

na profinancování různých záměrů a za to požadují úrok. Poskytování úvěrů patří 

k nejdůležitějším aktivním obchodům bank a vyskytují  se na levé straně bilance 

bank, tedy v aktivech.
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● Pasivní  bankovní  produkty kdy klient  poskytuje  své  volné  finanční  prostředky 

bance a za toto uložení požaduje klient od banky úrok.  Při  pasivních obchodech 

stojí banka v pozici dlužníka, tedy bance vznikají vůči klientům závazky.

● Bilančně neutrální bankovní produkty při nichž banka nestojí ani v pozici věřitele 

ani v pozici dlužníka, ale pouze v roli zprostředkovatele. Prováděné typy obchodů 

se neobjevují v bilanci banky, ale můžeme je nalézt pouze ve výkazu zisku a ztráty. 

Patří  zde  platební  styk,  svěřenecké  služby,  devizové  obchody,  poradenské 

služby, obchody s CP, depotní obchody (úschova). Banka při neutrálních obchodech 

nepracuje s úroky, ale s poplatkami, provizemi a kurzovými rozdíly.

2.1.2   Dle účelu použití

● Finančně úvěrové produkty na základě kterých klient získává finanční prostředky 

na úvěrové bázi. Jsou to tedy aktivní bankovní obchody.

● Depozitní  produkty představují  pro  klienta  možnost  uložení  volných  zdrojů 

a zhodnocení těchto volných finančních prostředků. Jedná se o pasivní bankovní 

obchody.

● Produkty investičního bankovnictví jsou možností pro klienty investovat peněžní 

prostředky  prostřednictvím  peněžního  nebo  kapitálového  trhu.  Zde  se  jedná 

o bilančně neutrální bankovní obchody. Patří zde také poradenské bankovní služby.

● Produkty pokladní a směnárenské znamenají  pro klienta možnost uskutečňovat 

transakci s hotovými penězi a také konverzi hotovosti z jedné měny do druhé. Jsou 

to taky bilančně neutrální bankovní obchody.

● Platební  produkty pomocí  níchž  může  klient  provádět  zúčtovací  a  platební 

zprostředkování prostřednictvím banky a rovněž jsou řazeny pod bilančně neutrální 

produkty.

2.1.3   Dle klientského segmentu

● Retailové  produkty jsou  produkty  určené  pro  fyzické  osoby.  Jsou  v  menších 

částkách a týkají se většího počtu transakcí.

● Whosalové  produkty jsou  nabízené  právnickým  osobám  a  podnikatelskému 

sektoru. Jsou ve větších finančních objemech a jsou na ně stanoveny individuální 

podmínky. Tyto typy produktu jsou nabízeny VIP klientům, často se můžeme setkat 

s názvem privátní bankovnictví.
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2.2   Aktivní bankovní obchody

Banky při  těchto  obchodech stojí  v  pozici  věřitele.  Tím se  rozumí,  že  poskytují 

finanční prostředky svým klientům na úvěrové bázi, nebo že se banka zavazuje poskytnout 

finanční prostředky v případě, že budou splněny určité okolnosti a za to požaduje úrok. 

Tyto finanční prostředky poskytují finanční instituce klientům k zajištění určitého způsobu 

financování  svých  potřeb  a  záměrů.  Poskytování  úvěrů  se  řadí  k  hlavním  aktivním 

obchodům bank a nacházejí se na levé straně bilance bank, tedy v aktivech. Tato aktiva se 

rozdělují podle jejich likvidity na primární a sekundární aktiva. Primární aktiva jsou aktiva 

s  nejvyšší  likviditou  a  mají  u komerčních  bank za  úkol  vyrovnávat  výraznější  výkyvy 

v transakční  poptávce  po penězích.  Patří  zde  hotovost,  proplácené  šeky,  rezervy  bank 

u centrálních  a obchodních  bank.  Sekundární  aktiva   mají  posílit  likviditu  bank a  jsou 

držena  v krátkodobých  finančních  instrumentech  jako  například  pokladniční 

poukázky, bankou akceptované směnky, depozitní certifikáty.

2.2.1   Zásady poskytování úvěru

Posuzování každé žádosti o úvěr musí vycházet z kontextu prostředí, v němž klient 

působí a částka, o kterou žádá, by měla být přiměřená jeho vlastním zdrojům, které sám 

do obchodu vkládá. Úvěrová metodika bank je někdy více, někdy méně přísná, může se 

měnit v čase a liší se i mezi jednotlivými bankovními institucemi. Existuje však přehled 

hlavních zásad, podle kterých by bankéř měl pracovat.

● Zásada  nejmenšího  rizika znamená,  že  banky  prověřují  důvěryhodnost  nebo-li 

bonitu klienta a to nejen v tomto čase, ale i do budoucna, zda bude klient schopen 

splatit  poskytnutý  úvěr.  Úvěrovou  způsobilostí  rozumíme  právní  poměry 

klienta, kdy  banka  ověřuje,  zda  žadatel  o  úvěr  splňuje  právní  předpoklady 

k uzavírání hospodářských smluv a v rámci těchto právních poměrů přezkoumává 

majekto-právní poměry dlužníka. Dále úvěrovou způsobilost charakterizuje osobní 

důvěryhodnost  kienta, která  vyjadřuje  vlastnosti  dlužníka  jako  spolehlivého 

partnera. Mezi znaky důvěryhodnosti patří stabilita finančního hospodaření, plnění 

všech  smluvních  závazků,  minimální  reklamace  na prováděné  služby,  včasnost 

a věrohodnost předkládaných výkazů, stálost při volbě banky a dostatečný zůstatek 

na  běžném  účtu.  Klíčovou  oblastí  v  rámci  zkoumání  úvěrové  způsobilosti  je 

hospodářská  situace.  Banka  na  základě  finančních  ukazatelů  posuzuje  finanční 
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zdraví  společnosti.  V  rámci  toho  banka  hodnotí  i  obchodní  postavení  klienta. 

Při žádosti od fyzických osob hodnotí jeho pracovní vztahy a rovněž zkoumá jeho 

finančních možností.

● Zásada rozložení rizika, kdy banka poskytne raději více menších úvěrů a do více 

odvětví než jeden větší úvěr, jednomu klientovi a do jednoho odvětví.  Centrální 

banka  stanovuje  ukazatel  úvěrové  angažovanosti  a  udává  bance  celkový objem 

současných i budoucích pohledávek  vůči jednomu klientovi a ekonomicky spjaté 

skupině  klientů  v poměru  ke kapitálu  banky.  Je  to  vnější  ukazatel.  Vnitřním 

ukazatelem je vnitřní  limitování, kdy si banky stanoví komu a v jaké výši úvěr 

poskytnou.

● Zásada zajištění se vyznačuje tím, že každý úvěr je zajištěn hodnotami a osobními 

jistotami. Zajištění úvěru tvoří dodatečná opatření, která umožňují bance uplatnit 

nároky vůči dlužníkům a dosáhnout tak úhradu úvěrové pohledávky a úroků.

Zásady, které banky uplatňují  při poskytování úvěrů, eliminují  jedno z největších 

rizik, se kterým se banka setkává při své podnikateslké činnosti, a tím je úvěrové riziko.

2.2.2   Úvěrová smlouva

Pokud  klient  „uspěje“  a  projde  úvěrovou  analýzou,  dochází  k  uzavření  úvěrové 

smlouvy. „Smlouvou o úvěru se zavazuje věřitel (v našem případě banka), že na požádání  

dlužníka (v našem případě žadatel, klient) poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky  

do určité  částky,  a  dlužník  se  zavazuje  poskytnuté  peněžní  prostředky  vrátit  a  zaplatit  

úroky.“1 Úvěrová smlouva musí obsahovat přesné a nezaměnitelné údaje o jednotlivých 

smluvních stranách sjednávajících úvěr i charakter úvěru. 

Mezi  náležitosti  úvěrové  smlouvy  patří  určení  smluvních  stran  a  to  přesně 

podle Obchodního  rejstříku.  Dále  pak  lhůtu  čerpání  úvěrů,  přičemž  čerpat  úvěry  lze 

najednou nebo postupně. V úvěrové smlouvě je zahrnuto i přesné stanovení čerpání, které 

souvisí  také s likviditou banky. Dalšími náležitostmi úvěrové smlouvy jsou výše úvěru 

a měna,  účel  úvěru, doba  splatnosti  a  způsob  splácení  úvěrů,  výše  a  způsob stanovení 

úrokové  sazby, termíny  a částky  splátek  úvěru  i  úroků,  práva  a  povinnosti  klienta 

i banky, způsob  zajištění  úvěrů,  datum  uzavření  smlouvy  a  podpisy  zástupců  banky 

1 Sekerka Bohuslav, Banky a bankovní produkty, Praha, 1998 (s. 236)
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a klienta.

2.2.3   Možnosti splácení úvěrů

Splátka je pravidelná platba obvykle v předem stanovené výši, kterou klient postupně 

splácí svůj závazek vůči věřiteli, tedy bance. Finanční ústavy úvěry poskytnou jen takovým 

žadatelům, u kterých shledájí dostatečně vysokou pravděpodobnost splácení poskytnutého 

úvěru. Existují různé způsoby splácení úvěrů.

● Průběžné splácení je poskytováno nejčastěji  u kontokorentního úvěru,  kdy klient 

úvěr splácí průběžně, ale v nepravidelných splátkách.

● Najednou v době splatnosti znamená, že v den dospělosti úvěru se zaplatí najednou 

jistina, ale úroky se platí postupně.

● Po výpovědní lhůtě  - klient si stanoví výpovědní lhůtu a po jejím dokončení splatí 

úvěr najednou, ale úroky se i při tomto způsobu platí postupně.

● Splácení  v  pravidelných  splátkách se  poskytuje  především  u  spotřebních  úvěrů 

a znamená to, že jistina i úroky se splácí pravidelně.

● Splácení  v  pravidelných  anuitách se  vyskytuje  nejčastěji  u  hypotéčních 

úvěrů, ale mohou být  také  u  spotřebitelských úvěrů.  Podstatou  je  splácení  stejné 

částky každý měsíc, která zahrnuje úrok i jistinu.

2.2.4   Úrokové sazby

„Úrok je částka, kterou dlužník je povinen zaplatit za zapůjčení peněz. Přestavuje  

kompenzaci pro věřitele, který se zapůjčením peněz zbavil možnosti je používat a postoupil  

rizika  spojená  se  zapůjčením.“2 Zjednodušeně  se  úrokem  rozumí  cena  za  půjčení 

finančních prostředků, která bývá stanovena v procentech na roční bázi (p.a.)3 a je jedním 

ze  stavebních  kamenů  finanční  matematiky.  Úrokové  sazby,  které  jsou  stanoveny 

na základě  nabídky  a poptávky,  mají  různé  funkce.  Úrokové  sazby  jsou  významným 

nástrojem měnové politiky, ovlivňují alokaci zápujčního kapitálu, pomáhají zajišťovat tok 

úspor  a  jejich  přeměnu  na investice  a  vytváří  rovnováhu  mezi  nabídkou  a  poptávkou 

po penězích. Rozlišuje se nominální a reálná úroková sazba. Nominální úroková sazba se 

2 Sekerka Bohuslav, Banky a bankovní produkty, Praha, 1998 (s. 14)
3 p.a. je zkratkou latinského výrazu „per annum“ a znamená to „ročně“ nebo „za rok“
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skládá ze dvou složek a to reálné úrokové sazby a očekávané inflace. S touto úrokovou 

sazbou se v praxi nesetkáváme. Reálnou úrokovou sazbou se rozumí  nominální úroková 

sazba očištěna o inflaci.

Vzorec 2.1.:Úročení spotřebitelských úvěrů
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kde K      je pořadové číslo půjčky (úvěru) téže osobě
K´     je číslo splátky
Ak     je výše půjčky číslo K
A´k    je výše půjčky číslo K´
m      je číslo poslední půjčky
m´     je číslo poslední splátky

Úroková sazba z úvěru se skládá ze stanovené úrokové sazby a rizikové přirážky. 

Rozlišuje  se  fixní  úroková  sazba,  která  je  pevně  daná  po  celou  dobu  splatnosti 

úvěrů, a pohyblivá úroková sazba, která je vázána na jinou úrokovou sazbu nebo na určitou 

tržní  referenční  úrokovou  sazbu.  K  takto  stanovené  úrokové  sazbě  se  přičítá  riziková 

přirážka, protože  bankou  stanovený  úrok  by  měl  plně  pokrývat  riziko  z  nesplácených 

úvěrů.  Riziková  přirážka  souvisí  s bonitou  klienta.  V grafu  č.  2.1  je  vyobrazen  vývoj 

úrokových zazeb.

Graf č. 2.1: Vývoj úrokových sazeb

Zdroj: ČNB
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2.2.5   Rozdělení úvěrů

Stejně jako bankovní produkty tak i úvěry je možné rozdělit. Mezi nejdůležitější patří 

členění  podle  doby  splatnosti,  kterému se  budeme  dále  věnovat  podrobněji.  Bankovní 

úvěry  se  také  dělí  dle klientely,  kdy  banky  poskytují  úvěry  podnikatelským 

subjektům, občanům, municipalitám  nebo  státnímu  sektoru.  Dle  likvidity  se  aktivní 

bankovní  produkty  člení  na primární  a  sekundární  aktiva.  Další  rozdělení  úvěrů  je 

na peněžní a závazkové úvěry. Při peněžních úvěrech banky poskytují finanční prostředky 

v likvidní formě. Peněžní úvěry lze dále členit na komerční úvěry, které jsou poskytovány 

podnikatelským  subjektům  a na spotřební  úvěry,  které  jsou  určeny  fyzickým  osobám. 

Závazkové úvěry jsou pak poskytovány v podobě záruk.

2.2.6   Bankovní úvěry dle splatnosti

Bankovní úvěry lze rozdělit  podle několika různých hledisek.  Nejčastěji  se  jedná 

o dělení podle doby splatnosti,  která rozlišuje tři druhy bankovních úvěrů.

2.2.6.1   Krátkodobé bankovní úvěry

Krátkodobé  bankovní  úvěry  jsou  úvěry  s  dobou  splatností  do  1  roku.  Možnost 

čerpání úvěrů a jejich postupné využívaní bývají v bankovní praxi někdy označovány jako 

finanční  facility.  Ze  strany  žadatelů  využití  facilit  znamená  způsob  opatřování 

kapitálu, u bank poskytování úvěrů patří do investování. Četnost finančních facilit a jejich 

mnohotvárnost vytvářejí jisté obtíže při členění. Nejčastějším kritériem členění úvěrů je 

právě  jejich  splatnost.  Dalším důležitým kritériem členění  krátkodobých úvěrů  je  také 

jejich  účel.  U peněžních  půjček  dává  banka  dlužníku  k  dispozici  skutečné  platební 

prostředky.  Při úvěrových  půjčkách  jde  na rozdíl  od  peněžních  půjček  o  různé  formy 

přejímaní  závazků  bankou  vůči  třetím  osobám  na výslovnou  žádost  dlužníka  a  jsou 

poskytovány  v  podobě  záruk.  Klient  v  případě  bankovních  záruk  nedostane  finanční 

prostředky v hotovostní podobě. Ke krátkodobým úvěrům můžeme zařadit:

Kontokorentní úvěr

„Kontokorentní  úvěr  je  krátkodobý  bankovní  úvěr,  který  je  bankou  komitentu  

poskytován v pohyblivé výši na jeho běžném účtu. Formálním základem kontokorentního  
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úvěru je  kontorkorentní  účet  (běžný účet,  kontokorent).  O pohybech na účtu informuje  

banka  komitenta  denně  výpisem  z  účtu,  který  obsahuje  všechny  denní  dobropisy  a  

vrubopisy  a  nový  zůstatek  účtu.“4 Podle  typu  zůstatku  účtu  se  rozlišují  tři  alternativy. 

Kontokorent  může  být  veden  jako  vkladový  účet, čímž  rozumíme,  že  vykazuje  pouze 

kreditní  zůstatek  a  pak  je  klient  stále  v  postavení  věřitele.  Pokud  na  účtu  dojde  ke 

kombinaci  větších závazků s menšími příjmy,  vzniká debetní  zůstatek a  klient  se  stává 

dlužníkem. Takto vzniká kontokorentní úvěr. Třetí a poslední alternativou je situace, kdy se 

klient  dohodne s  bankou na  financování  dalších potřeb.  Pak  se  může jeho běžný účet 

nacházet trvale v debetním stavu a výše kontokorentu se mění podle výkyvů peněžních 

výdajů a příjmů na běžném účtu.

Kontokorentní  úvěr  bývá  využíván  především  na  vyrovnání  výkyvů  běžného 

účtu, krátkodobé pořízení oběžného majetku, sezónní potřebu oběžného majetku, ostatní 

krátkodobé  potřeby.  Kontokorent  je  oblíbený, protože  klient  nemusí  dávat  žádné 

ručení, ale patří  zároveň k nejdrahším úvěrům. Banka si  mimo úroky účtuje i  poplatky 

za otevření úvěrového rámce.

Lombardní úvěr

Je to úvěr, který je zajišťován zástavou movité věci nebo práva, zní na fixní částku 

a pevnou lhůtu splatnosti.  Částka úvěru je úročena úrokovou sazbou nezávisle na jejím 

využití dlužníkem. Pravý lombardní úvěr je poskytován na pevnou částku po celou dobu 

sjednané lhůty splatnosti, proto jsou tyto pravé lombardní úvěry oproti jiným bankovním 

úvěrům využívány v menším rozsahu. Pravý lombardní úvěr je dáván na nákup cenných 

papírů,  kdy  si  banky  berou  do  záruky  cenné  papíry,  na  které  poskytují  úvěr.  Z  toho 

vyplývá,  že  je  výhodný  i pro dlužníky, protože  banka  dlužníkovi  proti  cennému papíru 

poskytne  úvěr  a  ten  pak  nemusí  tento  cenny  papír  prodávat  na  trhu.  Při  pravidelném 

úvěrovém  styku  s  bankou  se  dává  přednost  kontokorentnímu  úvěru  a  účelovým 

půjčkám, které jsou zajištěny stejně jako lombardní úvěr zástavami, ale označují se jako 

nepravé lombardní úvěry. Cenu lombardního úvěru určují kromě bonity klienta a zástav 

i další vedlejší náklady.

4 Polidar Vojtěch, Úvěrové obchody I., Praha, 1996 (s. 22)
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Směnečné úvěry

Směnečné úvěry jsou založeny na existenci a zvláštnostech směnky jako cenného 

papíru. Směnka je listina obsahující zákonem předepsané náležitosti, které jejímu majiteli 

zaručují právo na zaplacení peněžní pohledávky, kterou má vůči tomu, kdo tuto listinu 

vydal  a podepsal.  Rozlišují  se  dva  základní  druhy  směnečného  úvěru,  kterými  jsou 

směnečný eksontní úvěr a akceptační úvěr. Každý tento základní typ se pak dá rozdělit 

na další modifikaci, kterou jsou negociační úvěr a ramboursní úvěr.

● Směnečný eskontní úvěr je krátkodobý úvěr, který je bankou poskytován klientovi 

na základě  odkupu  směnek  před  jejich  splatnosti  a  se  srážkou  úroku  nebo-li 

diskontu.  Věřitelem  u  směnečného  eskontního  úvěru  je  banka  a  poskytuje  jej 

na dobu max 270 dnů.  V převážné  míře  se  odkupují  obchodní  směnky a  klient 

dostává finanční prostředky, které může využít  na cokoli.  Směnenečný eskontní 

úvěr  představuje  nejlevnější  krátkotobý  bankovní  úvěr.  Mimo  úroků  si  banka 

strhává i poplatek za vedení úvěru.

● Negociační  úvěr vzniká  při  přizpůsobení  směnečného  eskontního  úvěru 

v průběhu zahraničně obchodních operací.  Je to odkup nebo-li  negociace 

cizích exportérem vystavených směnek negociační bankou, která směnku 

odkupuje  na  základě  příslibu  banky  importéra.  Vyskytují  se  ve  dvou 

variantách.  U zmocnění  k  odkupu  (authority  to  purchase)  banka 

importéra zmocňuje korespondenční banku v zemi vývozce odkoupit k tíži 

banky dovozce dokumenty a směnku vystavenou na dovozce.  U příkazu 

k negociaci  (order  to  negotiate)  banka  importéra  pověřuje 

zahraniční korespondenční  banku  odkupem  cizí  směnky,  kterou  na  ni 

vystavil exportér.

● Akceptační úvěr je úvěr, u kterého banka  akceptuje směnku, kterou na ni vystaví 

její  klient  a  to  v  částce  a  lhůtě  dohodnuté  v  úvěrové  smlouvě,  přičemž banka 

neposkytuje platební prostředky, ale pouze své dobré jméno (kredibilitu). Tím  činí 

směnku  důvěryhodnější  a obchodovatelnou.  „Právně  je  banka  při  akceptačním 

úvěru  hlavním  dlužníkem,  vedle  postavení  věřitele  vůči  klientu,  jemuž  na  jeho  

žádost akceptovala směnku.“5 Banka poskytuje tento úvěr pouze klientům, kteří jí 

jsou  dobře  známí  a u kterých  odpadá  nutnost  provádět  zkoušku  úvěrové 

5 Polidar Vojtěch, Úvěrové obchody I., Praha, 1996 (s. 45)
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způsobilosti.

● Ramboursní  úvěr je  obdobně  jako  negociační  úvěr  u  směnečného 

eskontního  úvěru  formou akceptačního  úvěru  přizpůsobeného zahraničně 

obchodní operaci. Je založen na tom, že banka na žádost dovozce akceptuje 

směnku, kterou na ní vystaví vývozce a tento akcept směnky se uskuteční 

proti předání dokumentů, které jsou spojeny s obchodní operací. Výhodou 

ramboursního úvěru pro vývozce, je že má zaručenou úhradu vyvezeného 

zboží  a pro dovozce  pak,  že  akcept  směnky  je  spojen  s  převzetím 

dokumentů  ramboursní  bankou.  Z  uvedeného  plyne,  že  akcept  je  vázán 

na skutečné odeslání zboží a splnění podmínek kontraktu vývozcem.

Ručitelský a avalský úvěr

Banka, při poskytování ručitelského úvěru, přejímá záruku za závazek svého klienta 

vůči třetí osobě, přičemž se jedná o závazek platební nebo závazek za provedení služby 

či dodání  zboží.  Jde  rovněž,  jako  u  akceptačního  úvěru  ze  strany  banky  o  zapůjčení 

dobrého jména banky. Proto pokytuje tuto službu jen klientům, kteří  jsou bance známi 

z dlouhodobého obchodního spojení a u nichž je riziko nezaplacení malé. Banky poskytují 

ručitelský  úvěr  ve dvou  formách.  Směnečný  aval,  u  kterého  banka  podepíše  směnku 

zpravidla  doložkou  „per  aval“  nebo „jako rukojmí“  s  udáním  osoby,  za  kterou  ručení 

přejímá.  Druhou  možností  ručitelského  úvěru  je  vystavení  záruční  listiny,  která  bývá 

vyhotovována  na  shodných tiskopisech  s  možností  individualizovat  podmínky.  Záruční 

listina  je  nástrojem  bankovní  záruky,  ve  které  banka  prohlašuje,  že  uspokojí  věřitele 

do určité peněžní částky, pokud dlužník svůj závazek nesplní. Za poskytnutý úvěr si banka 

počítá ručitelskou provizi, jejíž výše se řídí převzatým rizikem.

Vícesložkové úvěrování

Vícesložkové  úvěrování,  které  bývá  využíváno  především  velkými 

společnostmi, navazuje  na  opatřování  úvěru  rozprodejem  komerčních  papírů  a  jejich 

případný  nákup  bankou.  Toto  úvěrování  bývá  charakterizováno,  jako  rozvinutá  verze 

komerčních  papírů.  V tomto  případě  má  podnik  se  svou  bankou  sjednanou  úvěrovou 

linku, která mu zajišťuje přístup k úvěru. Banka je ochotna sjednat s klientem úvěrovou 

linku  na  poměrně  dlouhou  dobu  a  dlužníkovi  tak  umožňuje  financovat  střednědobé 
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a dlouhodobé potřeby a to obnovovaným krátkodobým úvěrem.

Malé osobní úvěry

Malé  osobní  úvěry  banky  vyvinuly  ve  snaze  uspokojit  menší  úvěrové  potřeby 

fyzických  osob.  Mezi  zvláštnosti,  kterými  se  tyto  úvěry  vyznačují  patří  standardizace 

podmínek  úvěru  a zjednodušený  postup.  Standardizace  podmínek  platí  především 

pro náklady  úvěru,  stanovení  nejvyšší  částky  těchto  úvěrů,  maximální  lhůty  splatnosti 

a způsobu zajištění. Zjednodušený postup se týká úvěrové žádosti, povolení úvěru, ale také 

provedení zkoušky úvěrové způsobilosti dlužníka.

Půjčku  klientovi  vyplatí  banka  u  malého  osobního  úvěru  najednou  a  to  buď 

v hotovosti, nebo  mu  vystaví  zúčtovací  šek,  uhradí  platební  závazek  anebo  mu otevře 

konktokorentní  účet  a  vydá  platební  kartu.  Cena  osobního  úvěru  vyplývá  z  úrokové 

sazby, která  je  účtována  měsíčně,  z  jednorázového  manipulačního  poplatku  za  vedení 

úvěrového účtu a pojištění a ze skutečných výloh spojených s upomínáním splátek a jiným 

výdaji. 

2.2.6.2   Bankovní střednědobé a dlouhodobé úvěry

U  střednědobého  a  dlouhodobého  úvěru  se  do  popředí  staví  lhůta  splatnosti. 

Střednědobým úvěrem rozumíme úvěr se splatností do čtyř až pěti let a úvěry s delší dobou 

splatnosti  jsou  pak  označovány  jako  dlouhodobé.  V některých  zemích  jsou  tyto  lhůty 

splatnosti  přesněji  vymezeny  zákonem,  jinak  jsou  brány  jako  uzanční.  Základem 

střednědobého a dlouhodobého úvěru je účel, kterým jsou většinou náklady na pořízení 

majetku.  A právě vzhledem k potřebné době na investiční výstavbu přesahuje splatnost 

na tyto účely dobu jednoho roku. Úvěry jsou využívány i na další účely jako například stát 

potřebuje střednědobý či dlouhodobý úvěr na financování rozpočtového deficitu, dále pak 

mohou  být  tyto  úvěry  poskytovány  na  výstavbu  bytového  fondu, na  zkoupení 

zaměstnaneckých akcií  a jiné potřeby. Pro střednědobé a dlouhodobé úvěry se vyvinuly 

speciální  formy  krátkodobého  kontokorentního  a  směnečného  úvěru,  které  zohledňují 

okolnost, že pro věřitele představuje tento úvěr poskytovaný na delší dobu zvlášť velká 

rizika likvidity a případných ztrát. Pro banku představuje střednědobý a dlouhodobý úvěr 

větší rizika, která se promítají do vyšší úrokové sazby těchto úvěrů.
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Hypotéční úvěr

Jedná  se  o  dlouhodobý  úvěr  jehož  splácení  včetně  příslušenství  je  zajištěno 

zástavním právem k nemovitosti a to i rozestavěné. Úvěr se považuje za hypotéční dnem 

vzniku  právních  účinků zástavního  práva.  Předpokladem úvěru  je  žádost  o  úvěr  spolu 

s dokladem  potvrzujícím  vlastnictví  nemovitostí.  Hypoteční  úvěry  slouží  na  pořízení 

nemovitostí, rekonstrukci, nákup bytu do osobního vlastnictví.

Hypotéční  půjčka  může  být  bankou  vyplacena  najednou,  pokud  je  zajištěna  již 

existujícími nemovitostmi.  Další  možností  je vyplácení půjčky postupně,  jak pokračuje 

stavba nebo se úvěr nevyplácí hotově, ale účelově k úhradě dodavatelských faktur.

Americká hypotéka

Americkou  hypotékou se  rozumí  neúčelový  úvěr  fyzickým  osobám,  které  mají 

příjem ze závislé činnosti nebo z podnikání. Tento úvěr umožňuje klientovi si půjčit téměř 

na cokoliv, protože  Hypotéční  banka  nezjišťuje  k jakému účelu  klient  peníze  potřebuje. 

O hypotéku mohou současně žádat až dva žadatelé v jedné domácnosti a manželé, mající 

společné jmění manželů musí žádat o úvěr společně.

Čerpání americké hypotéky je jednorázové, bezhotovostní a provádí se na klientem 

určený bankovní účet. Úvěr je poskytován až do výše 70 % zástavní hodnoty nemovitosti 

a tato  výše  je  současně  limitována  schopností  klienta  splácet,  tedy  výši  příjmu.  Dobu 

splatnosti lze zvolit v rozemzí 3 – 20 let, ale nejpozději musí být úvěr splacen do 65-ti let 

věku. Splácení americké hypotéky je možno formou pravidelných měsíčních splátek, tedy 

anuit6 nebo degresivních splátek. Úrokové sazby americká hypotéky se pohybují o několik 

procent níže, než je tomu u běžných spotřebitelských úvěrů, ale jsou vyšší než u klasického 

hypotéčního  úvěru.  Zajištění  úvěru  je  vždy  formou  zástavního  práva  ke  zkolaudované 

nemovitosti ve vlastnictví dlužníka, zapsané v katastru nemovitostí a ležící na území České 

republiky.  V případě  studentů  lze  úvěr  zajistit  zástavním právem k nemovitosti  rodičů. 

Výhodou  pro banku  je,  že  nemovitosti   s americkou  hypotékou  lze  kdykoli  prodat. 

K přednostem  tohoto  úvěru  patří  to, že poplatek za zpracování  úvěru  je  hrazen  jen 

v případě, že je úvěr Hypotéční bankou schválen.

6 Anuita je konstantní platba zahrnující úrok a jistinu.
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Střednědobé a dlouhodobé spotřební úvěry

„Spotřebními  půjčkami  se  rozumí  úvěry  fyzickým osobám  a  domácnostem,  které  

slouží k nákupu spotřebních předmětů (automobilu, elektroniky, nábytku aj.), k zaplacení  

služeb (náklady na dovolenou, vzdělání apod.) a na jiné osobní potřeby.“7 Protože tyto 

úvěry  slouží  na  zcela  jiné  potřeby  a  nejsou  posuzovány  z  podnikových  finančních 

hledisek, nelze tyto úvěry zařadit mezi předchozí druhy úvěru. Bankovní spotřební půjčky 

se rozdělují na splátkové půjčky a nesplátkové půjčky. Splátkovými půjčkami rozumíme 

úvěry,  které  jsou  sjednány s klientem v určité  výši  a  lhůtě  a  jsou  spláceny v  několika 

splátkách.  Nesplátkové  půjčky  představují  úvěr, který  je  splacen  peněžnímu  ústavu 

najednou v dohodnutém termínu, nebo jeho splatnost není předem stanovena.  Úrokové 

sazby  u  střednědobých  a  dlouhodobých  spotřebních  úvěrů  jsou  odlišné  podle  druhu 

půjčky, tedy  zda  je  půjčka  poskytována  na nemovitý  majetek, na nákup  spotřebních 

předmětů či hotovostní.  Úrokové sazby se sjednávají také podle bonity žadatele a lhůty 

splatnosti úvěru. Mezi nejdražší patří neúčelové úvěry v hotovosti.

Dále  lze  mezi  střednědobé  a  dlouhodobé  úvěry  zařadit  takové  úvěry,  které  jsou 

finančními institucemi poskytovány podnikatelským subjetkům a studentů se nedotýkají. 

Mezi ně patří emisní půjčka, úvěrový úpis a sanační úvěr.

2.3   Zadluženost českých domácností

Zadlužení českých domácností  u bank a finančních institucí stále roste. Průměrné 

zadlužení domácností v České republice je sice nižší než je tomu běžné ve světě avšak 

zvláště rizikový je prudký nárůst zadlužení sociálně slabých domácností. Rizika spojená se 

zvyšující se zadlužeností mohou nastartovat negativní vývoj v české ekonomice. Češi dluží 

nejvíce v histori  a přesto se dá očekávat  další  nárůst  úvěrů domácnostem. Významným 

faktorem jsou také snadno dostupné půjčky, které banky, leasingové společnosti a splátkoví 

prodejci promyšleným marketingem nabízejí. Největší část dluhů tvoří hypotéky a stavební 

půjčky, tu menší  pak  spotřebitelské  úvěry.  Úvěry  domácnostem  jsou  taženy  úvěry 

na bydlení a jejich podíl je znázorněn v grafu č. 2.2. V tabulce č. 2.1 a grafu č. 2.3 je 

vyobrazeno, jak se v čase vyvíjí dluhy českých domácností u bankovních institucí v ČR.

7 Polidar Vojtěch, Úvěrové obchody I., Praha, 1996 (s. 99)
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Graf č. 2.2: Podíl úvěrů domácnostem celkem a úvěrů na bydlení na HDP
(v %, HDP v b.c.)
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Tabulka č. 2.1: Dluhy domácností u bankovních institucí v ČR

Roky Objem v mld. Kč
Prosinec 2008 877,5
Prosinec 2007 726,3
Prosinec 2006 540,6
Prosinec 2005 417,8
Prosinec 2004 315,2
Prosinec 2003 237,5
Prosinec 2002 174,6

Zdroj: www.cnb.cz
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Graf č. 2.3: Dluhy domácností u bankovních institucí v ČR

        Zdroj: vlastní zpracování
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3   Vícekriteriální výběr úvěrů pro studenty u vybraných bank

Praktická část bude zaměřena na výběr aktivních bankovních produktů nabízených 

studentům u vybraných bank. Banky se postupem času začaly více zabývat touto mladou 

a významnou klientelou a vzájemně se předhánět v nabídce slev a různých zvýhodnění 

při poskytování služeb. V dnešní době téměř všechny banky mají ve své nabídce produkt 

určený studentům, neboť vidí ve studujícím obyvatelstvu perspektivní kategorii klientů. 

Banky  však   mohou  přistupovat  ke  studentům  jako  klientům  různě.  Některé 

banky vidí ve studující  mládeži, která  se  studiem  připravuje  na  budoucí 

zaměstnaní, prosperitu, protože  předpokládají  jejich  budoucí  vysoké  příjmy.  Na  druhou 

stranu ale banky vnímají studenty jako rizikového klienta, který nemá příjem ani žádné 

závazky a jeho budoucnost je v podstatě nejistá.

 Při  analýze  k  31.12.2008  bylo  zjištěno,  že  z  38  bank  působících  na  českém 

bankovním  trhu,  nabízí  úvěry  studentům  na  financování  studia  či  případné  zaplacení 

školného, pouze tři velké banky a jedna divize. V Příloze č.1 je vybrána stať z Bílé knihy. 

Z této  Bílé  knihy  vyplývá,  že  je  do  budoucna  uvažováno  se  zavedením  školného 

pro studenty  vyšších  odborných  škol  a  vysokých  škol.  Pro  vícekriteriální  výběr  byly 

zvoleny tyto bankovní instituce: Komerční banka, Česká spořitelna a.s.,  Československá 

obchodní banka a divize ČSOB Poštovní spořitelna. Uvedené bankovní ústavy nabízejí 

studentům produkty, kterými se snaží maximálně vyhovět podmínkám a požadavkům této 

mladé klientely.
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3.1   Komerční banka

Komerční banka patří mezi nejvýznamnější bankovní instituce v České republice a je 

součástí  mezinárodní  skupiny Société  Générale.  Služby samotné Komerční  banky byly 

poskytnuty  v  roce  2007  téměř  1,58  milionům  zákazníků  prostřednictvím 

telefonního, internetového  a  mobilního  bankovnictví  a  také  pomocí  386  poboček 

a 661 bankomatů po celé České republice. Spolupráce s ostatními společnostmi ze skupiny 

Komerční  banky,  společnostmi  ze  skupiny  Société  Générale  a  s  jinými  nezávislými 

partnery  umožňuje  Komerční  bance  poskytovat  vysoce  kvalitní  dobře  propracované 

produkty  a potřebnou  flexibilitu  v  neustále  se  měnícím  prostředí.  Snaha  o  neustálé 

zlepšování služeb bylo v roce 2007 oceněno několika cenami.  Patří  zde  získání  titulu 

v soutěži MasterCard Banka roku 2007, Firemní banka roku 2007 a dále pak titul Stavební 

spořitelna  roku  2007  pro Modrou  pyramidu  stavební  spořitelnu.  Komerční  banka  má 

v současné  době  vedoucí  postavení  v  nabídce  produktů  pro  studenty.  Úvěr 

Gaudeamus, který  banka  nabízí,  je  velice  dobře  zpracován  a přizpůsoben  podmínkám 

studentů.

3.1.1   Úvěr Gaudeamus

Komerční  banka  představuje  úvěr  Gaudeamus,  který  je  určen  občanům  České 

republiky. Úvěr je ušitý na míru studentům středních škol, jazykových škol a vybraných 

jazykových kurzů, vyšších odborných škol a vysokých škol a to bez nutnosti mít vlastní 

pravidelný příjem. Jedná se o financování  osobních a  nepodnikatelských potřeb.  Úvěr 

Gaudeamus  je  účelový  nebo bezúčelový  úvěr,  který  banka  poskytne  v  rozmezí 

od 20 000 Kč do 500 000 Kč. Pokud o úvěr žádá student vysoké školy nebo vyšší odborné 

školy, banka  pošle  peníze  přímo  na  běžný  účet  a  úvěr  může  být  použit  na  cokoliv. 

Ostatní, tedy  studenti  středních  škol, postgraduálu  na vysoké  škole  nebo  jazykového 

kurzu, mohou úvěr použít  pouze na úhradu školného a studijních výdajů.  V případě,  že 

žadatel  studuje  střední  školu  nebo nedosáhl  18-ti  let,  banka  poskytne  úvěr  rodičům. 

Student může celou částku získat jednorázově  nebo peníze čerpat postupně, v jednotlivých 

letech studia a to podle vlastního rozhodnutí.

Půjčené  peníze  lze  splácet  až  10  let,  vždy  z  běžného  účtu  u  Komerční 

banky, například konta Gaudeamus, které si lze za tímto účelem založit. Banka umožňuje 

studentům rozložit si splácení úvěru na dobu a splácet v den, který jim vyhovuje. Po dobu 
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studia  je  možnost  platit  měsíčně  pouze  úroky  z  půjčené  částky  a  splácení  jistiny  je 

u vybraných  typů  studia  možno  odložit  až  na  dobu  po  jeho  skončení.  Odklad  splátek 

během studia Komerční banka nabízí pouze studentům vysokých škol a vyšších odborných 

škol.  Pokud se student  rozhodne odkladu splátek využít,  potom je  horní hranice úvěru 

maximálně 150 000 Kč. Nemá-li žadatel o úvěr svůj vlastní pravidelný příjem, potom je 

zapotřebí úvěr zajistit. Jako zajištění úvěru je možno využít ručení například rodiči nebo 

třetí osoby, vkladu u Komerční banky nebo stavebního spoření u Modré pyramidy stavební 

spořitelny. Student  může svůj úvěr Gaudeamus kdykoli bez sankcí předčasně splatit, zcela 

nebo částečně, a ušetřit tak na úrocích. Úrok z úvěru se odvíjí od výše a doby splatnosti 

úvěru. Komerční banka stanovuje úrokové sazby podle vzorce, který zahrnuje minimální 

závaznou  odchylku  a  vnitrobankovní  sazbu.  Minimální  závazná  odchylka  je  tvořena 

standardními  rizikovými  náklady,  marží  a kolektivním  pojištěním.   K  rychlému 

a bezplatnému vyřízení úvěru je zapotřebí dvou dokladů totožnosti a podklady vztahující 

se k typu zajištění úvěru, který si žadatel zvolí. Spravování úvěrového účtu je zpoplatněno 

ve výši 50 Kč měsíčně. Poplatek je hrazen od data uzavření smlouvy o úvěru za každý 

i započatý kalendářní měsíc po celou dobu trvání úvěrového obchodu. Výhodou úvěru je 

sleva na jazykové pobyty od společností EF Education First a Asiana financované úvěrem 

Gaudeamus. Zajímavou novinkou, kterou Komerční banka  začala nabízet, je úplný odklad 

prvních tří splátek, ale pouze pro úvěry sjednané od 2.12.2008 do 31.1.2009..

3.2   Česká spořitelna

Česká  spořitelna,  akciová  společnost  navázala  v  roce  1992  na  tradici  českého 

a později československého spořitelnictví. V roce 2000 se zařadila mezi členy významné 

rakouské finanční skupiny Erste Bank. Česká spořitelna je moderní banka, která se stává 

počtem  5,3 milionu  klientu  největší  bankou  na  trhu.  Vydala  již  více  než  3  miliony 

platebních karet, disponuje sítí zhruba 640 poboček a provozuje více než 1100 bankomatů 

na území České republiky. Uvedené skutečnosti hovoří zcela jasně o pevném postavení 

Finanční  skupiny České spořitelny na českém trhu.  Banka získala  již  popáté  za sebou 

v roce 2008 ocenění  Nejdůvěryhodnější  banka roku v soutěži  MasterCard Banka roku. 

První místo v tomto roce obsadila Česká spořitelna i v dalších dvou kategoriích - Úvěr 

roku s Chytrou kartou a Životní pojištění roku. Prestižním oceněním, které banka v roce 
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2008  získala,  je  ocenění  v  mezinárodní  soutěži  časopisu  The  Banker  konané 

v Londýně, Banka roku pro Českou republiku. Také v nabídce České spořitelny lze nalézt 

produkty  určené  přímo  studentům,  především  možnost  čerpat  konktokorent 

na spororožirovém účtu v rámci Programu Student plus.  Dále hotovostní úvěr,  který je 

určen pro studenty vysokých škol. Novinkou České spořitelny je možnost využití Chytré 

karty,  která  je  určena  všem tedy  i studující  mládeži.  Ostatní  možnosti  úvěrování  jsou 

podmíněny vlastním pravidelným příjmem.

3.2.1   Kontokorent v rámci Programu Student+

Kontokorent na dobu neurčitou v rámci Programu Student+ je Českou spořitelnou 

nabízen  od  1.  dubna  2003.  Kontokorentní  úvěr  umožňuje  majiteli  sporožirového  účtu 

přečerpat prostředky na účtu až do povoleného limitu, přičemž čerpané prostředky musí 

být  vyrovnány  do jednoho  roku  od  prvního  čerpání  kontokorentu.  Jestliže  majitel 

sporožirového  účtu  vyrovná  vyčerpané  prostředky  před  uplynutím  roční  lhůty,  má 

k dispozici  znovu  celý  úvěrový  rámec.  Kontokorent  je  Českou  spořitelnou  nabízen 

studentům  řádného  denního,  tedy  prezenčního  studia  středních,  vyšších  odborných 

a vysokých škol. Jedná se o studenty, kteří uzavřeli nebo uzavřou s Českou spořitelnou 

smlouvu o Programu Student+. Výše kontokorentu v rámci Programu Student+ se různí 

podle stupně vzdělání a posléze i ročníku studia. Student prezenčního studia středních škol 

má  možnost  čerpat  konktokorent  ve  výši  5 000  Kč.  Pro  studenty  prvního  ročníku 

prezenčního studia na vyšší odborné škole a vysoké škole se částka navyšuje na 15 000 Kč. 

Konečná  výše  kontokorentu  20 000 Kč  náleží  studentům  druhého  a  vyššího  ročníku 

prezenčního studia na vyšší odborné škole a vysoké škole.

Aby student mohl čerpat kontokorent, musí dosáhnout minimálně 18-ti let a musí mít 

zaveden sporožirový účet  v  režimu Student+.  Další  podmínkou založení  je  předložení 

potvrzení o prezenčním studiu na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole a zahraniční 

studenti  musí  navíc  předložit  povolení  k  trvalému pobytu.  Poskytnutí,  správa  i  vedení 

kontokorentního úvěru je zdarma. Novinkou České spořitelny je,  že produkty a  služby 

poskytované k studentskému účtu Student+ jsou rozděleny na Standard, Plus a Special. 

Z produktů a služeb Standard si lze vybrat tři produkty podle vlastní volby, které budou 

poskytovány  zdarma.  Nabídka  Standardu  obsahuje  zdarma  debetní  karty,  výběry 

z bankomatů České spořitelny, SERVIS 24 – telefonní a internetové bankovnictví, platby 
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v rámci  České  spořitelny,  kontokorent  a  zůstatkové  sms.  Ostatní   vybrané  produkty 

a služby  Standard,  Plus  a Special  budou  zpoplatněny.  Běžná  roční  úroková  sazba  se 

u kontokorentního úvěru pro studenty pohybuje ve výši 17,90 %. Výhodou je, že Česká 

spořitelna  poskytuje  kontokorenty  pro  vysokoškolské  studenty  a  studenty  vyšších 

odborných škol bez ručitelského závazku třetí osoby.

S úvěrem student obdrží kreditní  kartu Kredit+ Visa Electron,  se kterou se může 

zúčastnit Bonus programu České spořitelny. Bonus program je věrnostní program, s jehož 

obdobou se u jiných bank v České republice nelze setkat. Tento program nabízí spoustu 

výhod a jeho principem je připisování určitého počtu bodů za každou provedenou transakci 

kreditní nebo debetní kartou České spořitelny. Po dosažení určitého počtu bodů si majitel 

karty  může  vybírat  z  bohatého  sortimentu  odměn,  které  banka  neustále  rozšiřuje 

a obměňuje. Držitel karty, která je vydaná k programu Student+, má navíc nárok na čerpání 

slev  u  obchodních  partnerů,  přičemž  k  uplatnění  slevy  stačí  zaplatit  kartou  a  tím  se 

současně připisují body do věrnostního Bonus programu. Členství v Bonus programu je 

zcela zdarma, stejně jako platba kartou.

3.2.2   Hotovostní úvěr pro studenty vysokých škol

Jedná  se  o  hotovostní  úvěr,  který  Česká  spořitelna  poskytuje  studentům řádného 

denního  studia  na  vysoké  škole  v  České  republice  i  v  zahraničí  nebo  navazujícího 

magisterského nebo interního doktorandského studia. Dále pak mají možnost tento úvěr 

využít studenti víceleté odborné školy a studenti kombinovaného, tedy dálkového, studia 

a studia MBA.8 Student při čerpání hotovostního úvěru nemusí prokazovat bance účelovost 

čerpaných peněžních prostředků a může je použít dle vlastních potřeb. Maximální výše 

hotovostního úvěru pro studenty je 300 000 Kč. Úvěr do částky 100 000 Kč je poskytován 

bez ručitelského závazku či jiné formy zajištění pouze se spoludlužnickým závazkem třetí 

osoby  zpravidla  rodičů.  Studentům  kombinovaného  studia  a  studia  MBA  lze  úvěr 

poskytnout bez spoludlužnického závazku třetí osoby. Doba splatnosti je 1 rok až 10 let 

a lhůta splatnosti úvěru počíná běžet od data uzavření smlouvy o úvěru.

Čerpané prostředky jsou jednorázově převedeny na sporožirový účet vedený v rámci 

Programu Student+ a to u studentů vysokých škol a vyšších odborných škol. Studentům 

kombinovaného studia a studia MBA je úvěr jednorázově převeden na sporožirový účet. 

8 Master of Business Administration
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Klienti mají možnost po dobu studia splácet úvěr sníženou splátkou a splácení probíhá 

ze sporožirového účtu pravidelnou měsíční splátkou následující měsíc po poskytnutí úvěru. 

Česká spořitelna poskytuje studentům zvýhodněnou roční úrokovou sazbu 8,90 %, která je 

navýšena  o  rizikovou  prémii.  Přičtením  rizikové  prémie,  kterou  ovlivňuje  výše  úvěru 

a doba splatnosti, se stanoví konečný úrok a ten je pevný po celou dobu splatnosti úvěru. 

Ovšem správa a vedení úvěru je měsíčně zpoplatněna. Podmínkou založení pro všechny 

žadatele  o hotovostní  úvěr  je  předložení  potvrzení  školy  o studiu  a  vedení 

nebo zřízení Programu  Student+,  což  se  týká  pouze  studentů  vysokých  škol  a  vyšších 

odborných škol.

3.2.3   Chytrá karta

Chytrá  karta  České  spořitelny  je  jediná  platební  karta  na  trhu  s  garancí 

nejvýhodnějších nákupů, která je nabízena a přizpůsobena všem, tedy i studentům. Chytrou 

kartu lze použít při nákupu v obchodech, při nakupu přes internet, k výběru z bankomatů 

nebo přímo na pobočce České spořitelny.  Každý měsíc k  určitému datu majitel  Chytré 

karty obdrží výpis s přehledem svých nákupů a sám si rozhodne kdy a jak své nákupy 

uhradí. Existuje možnost uhradit najednou, tedy celkovou čerpanou částku a neplatit tak 

žádné  úroky  nebo  uhradit  jakoukoli  částku  v rozmezí  od  minimální  úhrady  po  celou 

čerpanou  částku  a  zůstatek  pak  bude  úročen.  Poslední  možností  úhrady,  nejčastěji 

využívanou  studenty,  představuje  minimální  úhradu  a splácení  zbytku  čerpané  částky 

kdykoli  jindy, přičemž zůstatek bude i v tomto případě úročen.  Česká spořitelna nabízí 

zvýhodněné podmínky pro studenty vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří jsou 

majiteli sporožirového účtu Student+. Navíc mají tito studenti zdarma volitelnou službu 

Chytré  karty.   Automaticky,  tedy  zdarma v  rámci  Chytré  karty  je  poskytován měsíční 

výpis, vedení účtu, non-stop přístup k účtu a základní služby, tedy garance nejnižší ceny 

a ochrana proti zničení a krádeži. Úroková sazba je různá. Při výběru z bankomatů se úrok 

pohybuje ve výši 1,99 % měsíčně a při placení v obchodech 1,59 % měsíčně.

Nejčetnější výhody karta přináší při obvyklých nákupech v obchodech, protože čím 

více bude tato karta při nákupu využívána, tím více výhod lze získat. Chytrá karta České 

spořitelny zaručuje, že nákup bude vždy výhodný, protože s ní automaticky klient získává 

garanci  nejnižší  ceny a  ochranu nákupu při  poškození,  rozbití  nebo krádeži.  Obě tyto 

služby jsou poskytovány Českou spořitelnou zdarma a jsou automatickou součástí Chytré 
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karty.

● Garance nejnižší ceny znamená jistotu, že nákup touto kartou bude vždy za nejnižší 

cenu. Pokud klient do 10 dnů od koupě zboží zjistí, že se stejné zboží prodává jinde 

za nižší cenu, karta rozdíl v ceně vrátí. Tato garance se vztahuje pouze na zboží 

zaplacené Chytrou kartou na území České republiky a ke každé zakoupené věci se 

toto pojistné plnění vztahuje pouze jednou. Nevztahuje se na nákupy přes internet 

a na zboží v akci či výprodeji.

● Ochranou  nákupu  při  zničení  a  krádeži se  rozumí  ochrana  veškerého  zboží 

nakoupeného  Chytrou  kartou  po  dobu  10  dnů  od  koupě  při  zničení  a  krádeži. 

V případě poškození tato karta zajistí opravu a pokud dojde k úplnému zničení či 

zcizení, lze s Chytrou kartou České spořitelny zakoupit věc novou. Toto pojistění se 

opět vztahuje pouze na zboží zaplacené Chytrou kartou na území České republiky 

a také zde platí, že ke každé zakoupené věci se toto pojistné plnění vztahuje pouze 

jednou.

K Chytré kartě si klient může zvolit k výhodným nákupům další volitelné služby 

ze široké nabídky tak, aby se pro něj používání karty stalo přínosnějším. Výběr volitelných 

služeb  lze  navíc  kdykoliv  změnit  podle  vlastní  vůle  a  přizpůsobit  je  tak  maximálně 

potřebám majitele. Mezi volitelné služby patří:

● Slevový  program Sphere  card  je  program,ve  kterém je  zařazena široká  nabídka 

zboží  a služeb  ve  více  než  6  500  obchodních  místech  v  České  republice 

i na Slovensku. Slevy se pohybují v rozmezí od 5–30 %.

● Prodloužená záruka kryje finanční ztrátu způsobenou elektronickou, mechanickou 

nebo elektrickou  nefunkčností  věci  v  období  12  měsíců  po  skončení  zákonné 

záruky dané výrobcem. Banka tak poskytuje prodlouženou zárukou krytí stejných 

vad na výrobcích jaké kryje zákonná záruka.

● Odměna do penzijního fondu České spořitelny  umožňuje nakupovat a zároveň si 

spořit na penzi. Za každých 1 000 Kč zaplacených touto kartou obdržíme odměnu 

ve výši 10 Kč na účet penzijního připojištění u Penzjiního fondu České spořitelny.

● Zvýhodněným  Bonus  programem se  rozumí  skutečnost,  že  body  se  načítají 

s Chytrou kartou České spořitelny rychleji a za získané body lze z katalogu Bonus 

programu vybrat odměnu.

25



● Používaná karta zdarma znamená, že pokud klient uskuteční za daný rok nákupy 

v určité  výši,  neplatí  poplatek  za  kartu.  Banka  při  dosažení  stanovené  útraty 

poplatek nebude účtovat.

● Zůstatkové  sms jsou  zprávy,  které  upozorňují  při  pohybu  na  kartovém  účtu 

na použitelný zůstatek Chytré karty a informují o výši prostředků na kartě.

● Splátkové prázdniny může majitel karty využít kdykoli během roku až dva měsíce. 

Pokud klient nemá prostředky na pravidelnou úhradu čerpané částky Chytré karty 

České spořitelny, banka mu poskytne splátkové prázdniny. Klient má pak možnost 

se podle svých aktuálních možností rozhodnout, kdy čerpanou částku zaplatí.

3.3   ČSOB

Československá obchodní banka, a.s. byla státem založena v roce 1964 a působí jako 

univerzální  banka  v  České  republice.  Banka,  poskytující  služby  v  oblasti  financování 

zahraničního  obchodu  a  volnoměnových  operací,  byla  v  červnu  1999  privatizována. 

Majoritním  vlastníkem  se  stala  bankovní  skupina  KBC,  která  je  dobře 

kapitalizovaná, multikanálová bankopojišťovací skupina s tradičně silnou pozicí v Belgii. 

Skupina KBC se specializuje především na poskytování bankovních pojišťovacích služeb 

a také na klasické retailové bankovnictví. Mezi další milníky v historii banky patří to, že 

v červnu 2000 převzala Investiční a Poštovní banku. ČSOB do konce roku 2007 působila 

jak na českém tak i slovenském trhu. V současné době je Československá obchodní banka 

podle velikosti aktiv největší bankou v České republice a také v celé střední Evropě. Banka 

v nabídce produktů pro studenty mírně zaostává za svou hlavní konkurencí, za kterou se 

považuje  Česká  spořitelna  a  Komerční  banka.  ČSOB  náskok  konkurence  dohání 

propracovaností úvěrového produktu, který mají studenti možnost využít a to kontokorentu 

v rámci Studenstkého konta Plus.

3.3.1   Konktokorent v rámci Studentského konta Plus

Československá  obchodní  banka  poskytuje  od  roku  2005  Studentské  konto 

Plus, které  je  určené  studentům  středních  škol,  vyšších  odborných  a  vysokých  škol. 

Ale pouze studenti vyšších odborných škol a vysokých škol si můžou dojednat povolené 
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přečerpání účtu do maximální výše 20 000 Kč. Tento limit lze nastavit podle přání klienta. 

Povinnost splatit vyčerpanou částku je nejméně jeden krát v průběhu jednoho roku ode dne 

posledního splácení, tedy kdy byl zůstatek na účtu kladný nebo roven nule. Kontokorent 

v režimu Studentského  konta  plus  je  podmíněn  konečným splácením v  posledním dni 

měsíce, ve kterém žadatel  dovrší  28  let.  Roční  úrok  se  zde  pohybuje  ve  výši  13,9  % 

a vztahuje se pouze na čerpanou částku. 

Podmínkou  poskytnutí  kontokorentu  je  předložení  potvrzení  školy  o  studiu. 

U Studentského konta Plus je třeba toto potvrzení  doložit  pouze jednou za celou dobu 

studia, ale u žádosti o kontokorentní úvěr je vždy nutné předložit doklad o studiu. Rozdíl je 

v tom, že ČSOB neakceptuje papírové potvrzení s razítkem školy, ale žádost o povolené 

přečerpání úvěru je podmíněno předložením indexu, ISIC karty9 nebo identifikační karty. 

Výhodou je, že založení a vedení účtu není zpoplatněno a zdarma jsou také neomezené 

výběry z bankomatů ČSOB.

3.4   Poštovní spořitelna

Poštovní  spořitelna  je  součástí  Československé  obchodní  banky,  která  je  největší 

bankou  se  sídlem  v  České  republice.  ČSOB  své  produkty  a  služby  zaměřuje  spíše 

na podnikatelský sektor než na studenty. Proto je vhodné do analýzy zahrnout také divizi 

ČSOB  Poštovní  spořitelnu, která  nabízí  produkty  pro  všechny  věkové  skupiny  a  také 

studentům přizpůsobuje svou širokou nabídku.

Banka své služby nabízí  více než dvěma miliónům klientů a  stala  se  tak druhou 

největší  bankou  v  České  republice  v  počtu  klientů.  Poštovní  spořitelna  je  brána  jako 

cenově nejvýhodnější velká banka na českém trhu, protože jako jediná neúčtuje poplatky 

za příchozí platby. Banka se vedle zřízení nezávislého ombudsmana hajícího zájmy klientů 

přihlásila  ke Kodexu  chování  mezi  bankami  a  klienty  České  bankovní  asociace,  čímž 

podporuje otevřený a férový vztah se svými klienty. Poštovní spořitelna si cení vzdělání 

a zvláště pak začínajících talentů.  Banka se stala generálním partnerem projektu Česká 

hlava odměňující nejvýznamnější počiny na poli české vědy a v rámci ocenění se uděluje 

Cena  Poštovní  spořitelny  Naděje.  Touto cenou  je  ohodnocen  nejvýraznější  počin 

středoškolského studenta v odborné nebo vědecké činnosti.

9 ISIC karta – mezinárodní identifikační průkaz studenta
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3.4.1   Účelový úvěr na vzdělání

Účelový úvěr na vzdělání je spotřebitelský úvěr pro občany České republiky od 18 

let věku. Úvěr je určen k nepodnikatelským účelům, tedy na financování studia vysokých 

škol, vyšších  odborných  škol,  jazykových  kurzů  či  rekvalifikace  a  je  nabízen  novým 

i stávajícím klientům, kteří již mají v bance vedený účet. Požádat o úvěr lze ve finančních 

centrech Poštovní spořitelny a na všech poštách v České republice. Banka nabízí půjčku 

studujícím  s vlastními  příjmy  i  studentům bez  vlastních  příjmů  ve  výši  od 20 000  Kč 

do 200 000 Kč. V případě nového klienta je možné získat bez zajištění na úvěru 150 000 

Kč. Pokud však k žádosti nového klienta přistoupí spolužadatel lze získat až 200 000 Kč. 

Student  bez vlastních  příjmů  je  uveden  v  žádosti  o  úvěr  jako  spolužadatel  a  hlavním 

žadatelem  je  jeho  zákonný  zástupce,  manžel/ka,  druh/družka  s  vlastními  příjmy 

ze společné domácnosti studenta. Banka poskytuje roční úrokovou sazbu ve výši 8,80%.

Čerpání úvěru je jednorázové a peněžní prostředky jsou převedeny přímo na účet 

školy  či vzdělávacího  zařízení  nebo  prodejce  například  na  základě  faktury.  Pokud  je 

žadatelem o úvěr  student  bez  vlastních  příjmů,  je  možné  v  případě  financování  studia 

na vysoké  nebo vyšší  odborné  škole  poskytnout  peníze  na  účet  klienta,  aby  pak  mohl 

použít prostředky z úvěru způsobem, který odpovídá jeho studijním potřebám. Splatnost 

úvěru je  1  rok  až  10 let  a  splátky jsou  hrazeny v  měsíčních  splátkách ve  stejné  výši 

po celou dobu splácení přímo z klientova postžirového účtu. O inkaso splátek se postará 

Poštovní spořitelna. Student má možnost využít odkladu splátek jistiny a po dobu studia 

hradit pouze úroky, maximálně však 5 let. Mezi přednosti úvěru patří to, že je poskytován 

a veden zcela zdarma. Bez poplatků lze  také úvěr kdykoli po dohodě s bankou předčasně 

splatit.  K  úvěru  lze  sjednat  výhodné  pojištění  bez předchozího  lékařského 

zkoumání zdravotního  stavu,  který  umožňuje  splácet  úvěr  i v nepředpokládaných 

životních situacích.  Pojištění  je  nabízeno  osobám  ve  věku  18  až  59  let.  Klient  hradí 

pojistné  měsíčně společně  se  splátkou úvěru ve  výši  1/12 ročního poplatku,  který činí 

1% p.a. z výše úvěru.

3.5   Vícekriteriální rozhodování

Úkolem  bakalářské  práce  je  vícekriteriální  výběr  úvěru  nabízených  bankami 

pro studenty.  S  problémy  vícekriteriálního  rozhodování  se  lze  velice  často  setkat 
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v každodenním životě a to většinou bez vědomí, že se jedná o tento typ úlohy. Podstatou 

je zobrazení  vícekriteriálních  problémů,  v  nichž  se  důsledky  rozhodnutí  posuzují 

podle více  kritérií.  Zohlednění  více  kritérií  při  hodnocení  vnáší  do  řešení  problémů 

obtíže, které  vyplývají  ze  skutečnosti,  že  uvažovaná  kritéria  bývají  obvykle  konfliktní. 

Kdyby  totiž  všechna  kritéria  ukazovala  na  stejné  řešení, stačilo  by  pro  volbu 

nejvhodnějšího  bankovního   produktu  jediné  z  nich.  Cílem  modelů  vícekriteriálního 

rozhodování  je  buď  nalezení  “nejlepší”  varianty  podle  všech  uvažovaných 

hledisek, uspořádání množiny variant nebo vyloučení neefektivních variant. Rozhodnutím 

rozumíme vybrat  jednu nebo více variant  z množiny přípustných variant  a  doporučit  je 

k realizaci. 

3.5.1   Klasifikace kritérií

dle povahy

● Kritéria  maximalizačního  typu  znamenají,  že  nejlepší  hodnoty  mají  nejvyšší 

hodnoty.

● Kritéria  minimalizačního  typu  znamenají,  že  nejlepší  hodnoty  mají  nejmenší 

hodnoty.

dle kvantifikovatelnosti

● Kritéria kvantitativní jsou objektivně měřitelné údaje.

● Kritéria kvalitativní nelze objektivně měřit. Varianty jsou hodnoceny slovně a proto 

je nutné užít k převedení slovního hodnocení různé bodovací stupnice či relativní 

hodnocení variant.

3.5.2   Metody stanovení vah kritérií

Většina metod vícekriteriálního rozhodování požaduje odlišení jednotlivých kritérií 

z hlediska jejich významnosti a jednou z možností je číselné vyjádření této významnosti 

pomocí tzv. vah. Váhy vyjadřují relativní důležitost jednotlivých kritérií, což znamená, že 

čím je kritérium významnější, tím je jeho váha větší.
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Fullerova metoda

Fullerova metoda nebo taky Fullerův trojúhelník se používá při větším počtu kritérií, 

kdy je výhodné srovnávat navzájem pouze dvě kritéria, o kterých snáze rozhodneme, které 

je důležitější. Rozhodovatel vybere z každé dvojice kritérium, které je pro něj důležitější 

a označí ho. V případě, že jsou obě kritéria stejně důležitá, označí obě dvě. Poté se sečte 

počet označení u každého kritéria. Váha i-tého kritéria vi se získá dle vztahu:

Vi = 
Pi

Pi
∑

Pi...hodnota přiřazená kritériu i (3.1)

Metoda pořadí

Metoda pořadí  je  založena  na uspořádání  kritérií  od  nejdůležitějšího po  nejméně 

důležité. Nejdůležitějšímu kritériu je přiřazena hodnota k, druhému kritériu v pořadí pak 

hodnota k – 1, atd. Nejméně důležité kritérium má přiděleno číslo 1. Váha i-tého kritéria vi 

se získá dle stejného vztahu:

Vi = 
Pi

Pi
∑

Pi...hodnota přiřazená kritériu i (3.2)

Metoda bodovací

Na  rozdíl  od  metody  pořadí,  která  vychází  pouze  z  porovnání  významnosti 

jednotlivých kritérií,  při  bodovací  metodě  se  důležitost  kritérií  ohodnotí  počtem bodů. 

Bodovací  metoda  je  založena  na  kvatitativním  ohodnocení  důležitosti  kritérií  pomocí 

bodovací  stupnice,  která  může  mít  větší  či  menší  rozsah.  Čím  je  kritérium 

pro rozhodovatele důležitější, tím přidělí vyšší bodové ohodnocení, a opačně. Váha i-tého 

kritéra vi se získá stejným způsobem, jako u předchozích metod:

Vi = 
Pi

Pi
∑

Pi....hodnota přiřazená kritériu i (3.3)

Saatyho metoda (Metoda kvantitativního párového srovnání)

Jedná  se  o  komplexní  postup  odhadu  vah  kritérií,  kdy  rozhodovatel 
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porovnává, podobně jako u Fullerova trojúhelníku, všechny možné dvojice kritérií. Stupeň 

důležitosti  jednoho  kritéria  před  druhým  je  ovšem  vyjádřen  pomocí  stupnice  1  až 

9, přičemž:

• 1 – obě kritéria jsou stejně důležitá,

• 3 – kritérium i je mírně důležitější než kritérium j,

• 5 – kritérium i je značně důležitjěší než kritérium j,

• 7 – kritérium i je velmi silně důležitější než kritérium j,

• 9 – kritérium i je absolutně důležitější než kritérium j.

Pro citlivější vyjádření preferencí je možné využít i mezistupně (2, 4, 6, 8).

3.5.3   Vybrané metody vícekriteriálního hodnocení variant

Cílem  metod  vícekriteriálního  hodnocení  variant  je  stanovení  pořadí  jejich 

výhodnosti  z hlediska  zvolených  kritérií.  Varianta  s  nejlepším  umístěním  představuje 

nejlepší kompromisní variantu. Metody pro hodnocení variant se liší přístupem k pojmu 

kompromisní  varianta, náročností  a  použitelností  pro  různé  typy  vícekriteriálních  úloh. 

Mezi metody vícekriteriálního hodnocení variant patří:

Metoda vah

Hodnocená  varianta  je  posuzována  podle  množiny  kritérií  a  každému kritériu  je 

přiřazena určitá váha. Podstatou metody vah je, že jednotlivé varianty jsou ohodnoceny 

váženým průměrem za užití relativních významností kritérií a jejich hodnot.

SH = i

n

i
ivU∑

= 1
SH...souhrnné hodnocení (3.4)

Ui...i-tý ukazatel
vi...váha i-tého ukazatele
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Metoda váženého součtu

Metoda  váženého  součtu  je  založena  na  konstrukci  lineární  funkce  užitku. 

Definičním oborem této funkce je interval mezi nejlepší a nejhorší hodnotou příslušného 

kritéria. Oborem funkčních hodnot je interval od 0 do 1.  Nejhorší varianta podle daného 

kritéria bude mít užitek nula, nejlepší varianta užitek 1 a ostatní variatny budou mít užitek 

mezi oběma krajními hodnotami.  Varianty je potom možné uspořádat  podle klesajících 

hodnot užitku, přičemž nejlepší varianta má tuto hodnotu největší.

u(Xi) = ij

k

j
j yv∑

= 1
vj...váha j-tého kritéria (3.5)

yij...hodnota j-tého kritéria pro i-tou variantu

Metoda bodovací

Podstatou bodovací metody je, že rozhodovatel přiřadí každému prvku rozhodovací 

matice určitý počet bodů ze zvolené stupnice. A to tak, že lepší hodnotě kritéria přiřadí 

větší počet bodů. Maximálně (minimálně) možný počet bodů přiřazený nejlepší (nejhorší) 

hodnotě  kritéria  musí  být  pro všechna  kritéria  stejný,  přičemž  může  jít  o  hypoteticky 

stanovená čísla, která se v žádné variantě nevyskytují. Výhodné je opatřit bodovou stupnici 

pro každé kritérium slovním popisem.

Metoda lexikografická

Metoda lexikografická by se dala přirovnat k vyhledávání ve slovníku. Tato metoda 

vychází z předpokladu, že největší vliv na výběr kompromisní varianty má nejdůležitější 

kritérium. V případě, že existuje více variant se stejným hodnocením podle nejdůležitějšího 

kritéria,  přichází  v  úvahu  druhé  nejdůležitější  kritérium.  Algoritmus  se  zastaví 

ve chvíli, kdy je  vybraná jediná  varianta,  nebo kdy jsou vyčerpána  všechna  uvažovaná 

kritéria.  Kompromisní  varianty  jsou potom všechny ty,  které  zůstaly  stejně  hodnoceny 

po zařazení posledního kritéria.
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Metoda pořadí

Metoda pořadí  je  založena  na  převedení  kriteriální  matice  na  matici  pořadí,  což 

znamená, že postupně se podle všech kritérií přiradí variantám jejich pořadí. Pokud nejsou 

známé váhy (preference)  kritérií,  pouze se sečtou pro každou variantu všechna pořadí. 

Pokud  jsou  preference  kritérií  známé,  lze  vypočítat  vážené  pořadí  variant.  V  obou 

případech platí, že nejlepší varianta má součet nejnižší.

3.6   Metoda pro zhodnocení studentského úvěru

Pro zhodnocení úvěrů, které vybrané banky nabízí studentům, jsme vybrali bodovací 

metodu.  Při  této  metodě  budeme  postupovat  tak,  že  si  zvolíme  kritéria  pro  dané 

bankovní produkty  a  přiřadíme  váhy  významnosti.  Hodnocení  variant  pak  bude 

provedno pomocí  metody  váženého  součtu.  Úvěr  může  být  ohodnocen  bodovým 

hodnocením.  Stupnice bodového  hodnocení  je  u  jednotlivých  kritérií  v  rozmezí 

od 0 do 5, přičemž  hodnota  5  je  vyjádřením  nejvyššího  hodnocení,  hodnota  0  naopak 

nejnižšího.  U kritérií  mohou  být  použity  uvedené  koeficienty  hodnocení,  které  jsou 

přepočítány  váhami.  Váhy, tedy  míry  významu  jednotlivých  kritérií,  jsou  stanoveny 

následovně:

• Váha 1 u kritérií 6,

• Váha 2 u kritérií 4 a 5,

• Váha 3 u kritéria 2,

• Váha 4 u kritérií 1 a 3.

Kritéria srovnání studentských úvěrů

Stanovením kritérií  rozumíme stanovení podmínek a požadavků, podle kterých se 

bude  klient  při  výběru  studentského  úvěru  rozhodovat.  Pro  každého  studenta  bude 

nejdůležitějším kritériem výběru  výše  úvěru,  kterou  finační  instituce  nabízejí.  Neméně 

významné  informace, které  budou  mladé  klienty  zajímat,  jsou  informace  o  splácení 

úvěru, výši úrokové sazby, dále poplatky za vedení úvěrového účtu a doprovodné služby. 

Zvolené kritéria jsou vyobrazeny v Tabulce č. 3.1.
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Tabulka č. 3.1: Kritéria výběru studentských úvěrů

K 1 Výše úvěru
K 2 Splácení úvěru
K 3 Úroková sazba
K 4 Zajištění úvěru
K 5 Výhodné poplatky
K 6 Doprovodné služby

Výše úvěru – za adekvátní výši úvěru, která by byla poskytována na úhradu nákladů 

spojených se studiem či zaplacením školného, lze považovat částku od 150 000 Kč.

Splácení úvěru – hodnotí se, zda lze využít odkladu splátek a  poskytnuté prostředky 

začít splácet až po ukončení studia, tedy při zaměstnání.

Úroková  sazba by  se  měla  pohybovat  u  studenstkých  úvěrů  ve  výši  méně 

než 10 % p.a. a být fixní po celou dobu splácení.

Zajištění  úvěru –  předmětem analýzy  bude,  jakou formu zajištění  úvěru finanční 

instituce požadují.

Výhodné  poplatky –  podstatou  tohoto  kritéria  je,  zda  banky  požadují  poplatky 

za správu a vedení úvěrového účtu.

Doprovodné  služby –  plusové  body  pro  banky  poskytující  k  úvěru  doprovodné 

služby, které jsou nezpoplatněny nebo zvýhodněny.

Tabulka č. 3.2: Úrokové sazby vybraných bank  k 1.1.2009

Banka Produkt Úrokové sazby

Komerční banka Úvěr Gaudeamus Individuální úroková sazba
Česká spořitelna Kontokorent Student+ 17,9 % p.a.

Hotovostní úvěr   8,9 % p.a.
Chytrá karta 1,99 % nebo 1,59 % p.m.10

ČSOB Kontokorent Student plus 13,9 % p.a.
Pošťovní spořitelna Účelový úvěr   8,8 % p.a.

10 Při výběru z bankomatů je úroková sazba ve výši 1,99 % měsíčně a při placení v obchodech ve výši 
1,59 % měsíčně.
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Při srovnání a výběru úvěrů pro studenty se zaměříme na nabídku aktivních produktů 

tří největších bank a to hlavně z toho důvodu, že menší banky neposkytují úvěry, které by 

byly určené a přizpůsobené studentům. U České spořitelny, Komerční banky i ČSOB je 

úroveň  nabízených  úvěrů  pro studenty  poměrně  kvalitní.  Při  analýze 

se zaměříme také na nabídku  Poštovní  spořitelny,  divizi  ČSOB.  Významnost  mladé 

klientely a probíhající konkurenční boj vede zkoumané banky ke snaze své produkty stále 

zdokonalovat.

Pro  porovnání  úvěrů  použijeme  následující  vyjádření:  v  případě,  že  vj  (význam 

důležitosti) = 20 a hodnota je mezi [ ]100,0 , pak tedy koeficient hodnocení KH = vj
vjZj

∑
⋅⋅

3
1

 

a po vykrácení dostaneme výsledek KH =  vjZj ⋅∑ ,  kde Zj znamená ohodnocení kritérií 

a vj význam kritérií.

3.6.1   Zhodnocení nabídky Komerční banky

Komerční banka Úvěr Gaudeamus
 Kritéria 1 2 3 4 5 6 Celkem KH
 Hodnota kritérií Zj 4 4 1 3 2 2
 Významnost kritérií vj 4 3 4 2 2 1
 Vážené body 16 12 4 6 4 2 44

Komerční  banka  má  ve  své  nabídce  pouze  jeden  produkt,  který  je  poskytován 

studentům. Úvěr Gaudeamus dosáhl 44 % z možných 100 %. Svým ohodnocením sice 

konkuruje  ostatním  analyzovaným  bankám,  ale  na  první  místo  a  tedy  označení  jako 

nejlepší bankovní úvěr pro mladou klientelu, je nedostačující.
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3.6.2   Zhodnocení nabídky České spořitelny

Česká spořitelna Kontokorent v rámci studentského účtu Student +
 Kritéria 1 2 3 4 5 6 Celkem KH
 Hodnota kritérií Zj 1 2 1 5 3 2
 Významnost kritérií vj 4 3 4 2 2 1
 Vážené body 4 6 4 10 6 2 32

Česká spořitelna Hotovostní úvěr pro studenty vysokých škol
 Kritéria 1 2 3 4 5 6 Celkem KH
 Hodnota kritérií Zj 4 2 3 4 1 0
 Významnost kritérií vj 4 3 4 2 2 1
 Vážené body 16 6 12 8 2 0 44

Česká spořitelna Chytrá karta
 Kritéria 1 2 3 4 5 6 Celkem KH
 Hodnota kritérií Zj 3 3 2 3 4 5
 Významnost kritérií vj 4 3 4 2 2 1
 Vážené body 12 9 8 6 8 5 48

Další  zkoumanou bankou je  Česká spořitelna nabízející  tři  možnosti  úvěrování  – 

Kontokorent v rámci studentského účtu Student +, Hotovostní úvěr pro studenty vysokých 

škol  a  Chytrou  kartu.  Nejhůře  se  v  rámci  těchto  tří  produktů,  na  základě  zvolených 

kritérií, umístila možnost čerpání kontokorentního úvěru s 32 %, dále pak hotovostní úvěr 

s 44 %. Nejlépe se z produktů nabízených Českou spořitelnou umístila Chytrá karta, která 

sice není nabízená přímo studentům, ale i tato mladá klientela má možnost využít  této 

nabídky.  V  hodnocení  dosáhla  48 %.  Tento  produkt  se  nedá  využít  pro  zaplacení 

případného  školného,  ale  finanční  prostředky  lze  použít  na  úhradu  nákladů  spojených 

se studiem.
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3.6.3   Zhodnocení nabídky ČSOB

ČSOB Kontokorent v rámci Studenstkého konta Plus
 Kritéria 1 2 3 4 5 6 Celkem KH
 Hodnota kritérií Zj 1 2 2 2 3 2
 Významnost kritérií vj 4 3 4 2 2 1
 Vážené body 4 6 8 4 6 2 30

Československá  obchodní  banka  nabízí  studentům  rovněž  jako  Komerční  banka 

pouze jeden produkt a to Kontokorent v rámci Studentského konta Plus. Zpracování tohoto 

úvěru  poněkud  zaostává  za  svou  hlavní  konkurencí,  čemuž  odpovídá  i  skutečnost,  že 

v hodnocení dosáhl pouhých 30 %.

3.6.4  Zhodnocení nabídky Poštovní spořitelny

Poštovní spořitelna Účelový úvěr na vzdělání
 Kritéria 1 2 3 4 5 6 Celkem KH
 Hodnota kritérií Zj 4 4 4 3 3 3
 Významnost kritérií vj 4 3 4 2 2 1
 Vážené body 16 12 16 6 6 3 59

Poštovní spořitelna, divize ČSOB, která přizpůsobuje své produkty všem věkovým 

skupinám, nabízí mladé klientele Účelový úvěr na vzdělání. Tento úvěr je velice dobře 

zpracován a ve srovnání s konkurencí se stává s 59 % nejvýhodnější variantou úvěrování 

pro studenty.
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4   Vyhodnocení dosažených výsledků

Na českém bankovním trhu se vyskytují pouze tři banky (Komerční banka, Česká 

spořitelna,  Československá  obchodní  banka)  a  jedna  divize  (Poštovní  spořitelna),  které 

poskytují  a  přizpůsobují  svou  nabídku  úvěrů  studentům.  Kvantitu  ale  dohánějí  svou 

kvalitou, protože všechny aktivní bankovní produkty, které finanční instituce nabízejí, jsou 

velice dobře zpracovány a navzájem si konkurují. Proto je velmi důležité mezi sebou tyto 

produkty srovnat a objektivně porovnat, který z nabízených úvěrů je pro studenty nejlépe 

využitelný.

Půjčky  pro  studenty  jsou  dobrou  alternativou,  například  pro  financování  studia 

nebo zaplacení  školného,  které  by  mělo  být  zavedeno  v  roce  2014.  Banky  v  České 

republice nabízejí tento typ úvěrového produktu v různých podobách a variantách a proto 

je  tedy  nutné  vybírat  tu  nejvhodnější  s  ohledem  na  možnosti,  které  studenti  mají. 

Základním  úvěrem  pro studenty  je  kontokorent  k  běžnému  účtu.  Nejběžnější  výše 

kontokorentního úvěru je u studentských účtů 10 000 až 20 000 Kč a v současnosti  se 

úrokové sazby pohybují  od 13 do 19 % p.a.  Mnohem lépe se ale k financování potřeb 

studenta  hodí  běžné  spotřebitelské  úvěry, protože  jsou  zde  zachovány  některé  výhody 

kontokorentního úvěru, jiné jsou rozšířeny, jako například podstatně vyšší maximální výše 

úvěrů,  a  jiné  jsou  zcela  potlačeny, jako  například  astronomické  úročení  a  v  některých 

případech  jsou  zde  zrušeny  poplatky  za  vedení  úvěrového  účtu.  Proto  jsou  úvěry 

na studium  zajímavé  a  čím  dál  tím  víc  oblíbené.  A to  také  proto,  že  se  dají  spíše 

než kontokorentní úvěry použít na zaplacení školného, o jehož zavedení je do budoucna 

uvažováno.

Na základě použité bodové metody a stanovení kritérií,  mezi které byly zahrnuty 

následující: aktuální výše úrokové sazby, možnost splácení úvěrů, tedy zda banky nabízejí 

v současné době možnosti odložení splátek až na dobu zaměstnání, maximální možnou 

výši úvěru,  jaké zajištovací instrumenty banky požadují,  zda jsou studentům nabídnuty 

zvýhodněné  poplatky  a  zda  k  úvěrovému  účtu  banky  nabízejí  i  doprovodné 

služby, např. pojištění, soutěže, bonusy atd., bylo zjištěno, že nejvýhodnější úvěr, který by 

se  dal  využít  k  financování  potřeb  studenta  při  studiu  či  ke  splácení  případného 

zavedenéní školného, by byl účelový úvěr na vzdělání od Poštovní spořitelny.
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4.1   Komerční banka – Úvěr Gaudeamus

Úvěr  Gaudeamus  se  umístil  ve  srovnání  s  konkurencí,  společně  s  Hotovostním 

úvěrem od České spořitelny, na třetím místě s ohodnocením 44 %. Za největší negativum 

lze považovat úrokovou sazbu, která není předem jasně dána. Vypočítaná úroková sazba 

dle vzorce, který zahrnuje minimální závaznou odchylku a vnitrobankovní sazbu a navíc je 

ovlivněna různými četnými faktory. Sazba se odvíjí od výše úvěru, doby splatnosti, zda je 

žadatel  o  úvěr  již  klientem  Komerční  banky,  jak  dlouho  atd.  Vyřízení  je  sice  rychlé 

a bezplatné,  ale  studenti  musí  hradit  poplatek  za  spravování  úvěrového  účtu, které je 

zpoplatněno ve výši 50 Kč měsíčně. K výhodám úvěru se dá přičíst výše úvěru, která se 

pohybuje od 20 000 Kč do 500 000 Kč, dále také možnost odkladu splátek a během studia 

platit jen úroky. Pokud ovšem student využije tohoto odkladu splátek během studia, potom 

je horní hranice úvěru maximálně 150 000 Kč.

4.2   Česká spořitelna – Kontokorent v rámci Programu Student+

Ve srovnání úvěrů nabízených studentům podle předem stanovených kritérií splnil 

Kontokorent v rámci Programu Student+ kritéria ze 32 % a dosáhl tak na předposlední 

čtvrté místo. Vysokoškolský student sice může využít povoleného přečerpání účtu, tedy 

kontokorentu  bez  ručitelského  závazku  třetí  osoby,  ale  výše  úvěru  maximálně 

20 000 Kč, kterou Česká spořitelna nabízí, je při srovnání s konkurencí hodně nízká. Také 

úrok  pohybující  se  ve  výši  17,90  %  p.a.  je  ve  srovnání  s největšími  konkurenty 

(KB, ČSOB)  příliš vysoký. Předností úvěru je novinka, kterou Česká spořitelna zavedla 

a to  rozdělení  produktů  a  služeb  na  Standard,  Plus  a Special.  Zdarma  však  budou 

poskytovány pouze tři produkty a služby z balíčku Standard.  Případné ostatní  klientem 

zvolené služby budou již zpoplatněny.

4.3   Česká spořitelna – Hotovostní úvěr pro studenty vysokých škol

Hotovostí úvěr pro studenty vysokých škol nabízený Českou spořitelnou se umístil 

ve srovnání s konkurencí na třetím místě se stejným ohodnocením jako Úvěr Gaudeamus 
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44 %. Česká spořitelná prostřednictvím hotovostního úvěru umožňuje čerpat prostředky 

v maximální  výši  300  000  Kč,  přičemž  úvěr  do  výše  100  000  Kč  je  poskytován 

bez ručitelského závazku třetí osoby. U hotovostního úvěru není studentům nabízen odklad 

splátek, ale možnost  po  dobu  studia  splácet  úvěr  sníženou  splátkou,  přičemž  lhůta 

splatnosti úvěru je 1 rok až 10 let. Banka poskytuje studentům zvýhodněnou základní roční 

úrokovou  sazbu  8,90  %,  která  je  navýšena  o  rizikou  prémii.  Úroková  sazba  je  tedy 

stanovena individuálně a konečný úrok je pevný po celou dobu splatnosti úvěru a můžeme 

si položit proto otázku, zda v budoucnosti na úvěru vyděláme nebo proděláme. Nevýhodou 

tohoto úvěru je,  že Česká spořitelna nenabízí  k úvěru žádné doprovodné služby a také 

poplatek za správu a vedení úvěrového účtu ve výši 49 Kč měsíčně.

4.4   Česká spořitelna – Chytrá karta

Chytrá  karta  České  spořitelny  je  výborná  možnost  úvěrování,  což  se  potvrdilo 

i v tomto srovnání. Chytrá karta, která dosáhla v ohodnocení 48 %, se umístila na druhém 

místě. Tuto kartu lze pužít při nákupu v obchodech, při  nákupu přes internet,  k výběru 

z bankomatů atd. Karta nabízí spoustu doprovodných služeb a dvě z nich, garance nejnižší 

ceny a ochrana proti zničení a krádeži, jsou poskytovány zdarma. Ostatní volitelné služby 

si  klient  může zvolit  ze široké nabídky podle vlastní  vůle.  Zdarma je  také poskytován 

měsíční výpis, vedení účtu a non-stop přístup k účtu. Další předností úvěru je možnost 

klienta  se  rozhodnout, kdy a jak  čerpané  prostředky  uhradí,  přičemž  Česká  spořitelna 

nabízí tři  různé možnosti splácení. Úroková sazba se při výběru z bankomatů pohybuje 

ve výši  1,99  %  p.m.  a při  placení  v obchodech  1,59 % p.m.  Chytrá  karta  je  nabízena 

a přizpůsobena  všem,  tedy  i mladé  klientele  a studentům jsou  bankou  navíc  nabízeny 

zvýhodněné podmínky, pokud jsou majiteli sporožirového účtu Student+. Jako bonus mají 

tito studenti zdarma volitelnou službu Chytré karty. Ovšem vzhledem k výši úrokové míry 

a stanovení  úvěrového rámce  (pro  každou klientelu  individuálně  dle  bonity  klienta)  se 

určitě tento produkt nedá využít na zaplacení školného, ale spíše se hodí na financování 

ostatních  potřeb  spojených  se  studiem  jako  např.koupě  notebooku,  výdaje  spojené  se 

studiem v zahraničí atd.
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4.5   ČSOB – Kontokorent v rámci Studentského konta Plus

Kontokorent  v  rámci  Studenstkého  konta  Plus  dopadl  ve  srovnání  s  ostatními 

nejhůře. Kontokorent skončil  na posledním místě s 30 %. Mezi hlavní negativa tohoto 

úvěru patří výše úvěru, která je maximálně 20 000 Kč, výše úrokové sazby pohybující se 

ve výši  13,9 % p.a.  a také  povinnost  splácení  vyčerpané  částky  nejméně  jeden  krát 

v průběhu jednoho roku ode dne posledního splácení z důvodů, že se jedná o typ úvěru – 

Kontokorent.  Za  jedinou  přednost  kontokorentního  úvěru  od  ČSOB  lze  považovat 

to, že založení a vedení účtu není zpoplatněno. Zdarma jsou poskytovány také neomezené 

výběry z bankomatů ČSOB.

4.6   Poštovní spořitelna – Účelový úvěr na vzdělání

Účelový  úvěr  na  vzdělání,  poskytován  divizí  ČSOB  Poštovní  spořitelnou,  splnil 

stanovené kritéria z 59 % a umístil se tak na prvním místě s označením nejlepší úvěr, které 

banky nabízejí studentům. Banka nabízí úvěr ve výši od 20 000 Kč do 200 000 Kč a to jak 

studujícím s vlastními příjmy i studentům bez vlastních příjmů. Jako jediná nabízí půjčku 

ve výši 150 000 Kč i v případě, že jde o nového klienta banky. Roční úroková míra se 

pohybuje na přípustné výši 8,80 %. Splatnost úvěru je 1 rok až 10 let a poštovní spořitelna 

nabízí  studentům  možnost  odkladu  splátek  jistiny  a  po  dobu  studia  hradit  pouze 

úroky, maximálně však 5 let. Dalšími výhodami úvěru je, že je poskytován a veden zcela 

zdarma.  Bez  poplatků  může  student  také  úvěr  kdykoli  po  dohodě  s bankou předčasně 

splatit.  Bonusem  pro  studenty  je  možnost  sjednat  výhodné  pojištění  bez předchozího 

lékařského zkoumání zdravotního stavu.

Z  provedené  analýzy  vyplynulo,  že  nejlepším  produktem,  který  by  mohl  sloužit 

na zaplacení  školného na vysokých školách nebo vyšších odborných školách je  podukt 

nabízený Poštovní spořitelnou.
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5   Závěr

V  dnešní  době,  kdy  na  českém  bankovním  trhu  působí  37  finančních 

institucí, význam bankovnictví stále roste. Bankovní produkty využívá čím dál více lidí 

všech věkových skupin a proto je nutné, aby banky své produkty přizpůsobovaly. Většina 

finančních  ústavů  nabízí   mladé  klientele  především  studentské  účty.  Avšak  největší 

banky, v době projednávání zavedení školného na vysokých školách a vyšších odborných 

školách, mají ve své nabídce také úvěry pro tuto mladou klientelu. Školné či jiné náklady 

na studium lze financovat různými způsoby. Nejčastějšími variantami jsou, že pomohou 

rodiče, student si sám vydělá na brigádě nebo různá stipendia. V případě, že tento způsob 

financování  není  možný  nebo dostatečný,  potom další  možností  jsou  právě  studenstké 

úvěry. České banky v poslední době zaměřily svou pozornost směrem na úvěry a půjčit 

na studium si lze již ve třech bankách (Komerční banka, Československá obchodní banka 

a Česká  spořitelna)  a  jedné  divizi  ČSOB  (Poštovní  spořitelna).  K  největším  výhodám 

a přednostem  nabízených  půjček  pro  studenty  patří  výhodnější  úrokové  sazby,  nižší 

poplatky, možnost odkladu splátek až po skončení studia nebo neprokazování výše příjmů. 

Banky si poskytováním produktů pro studenty vylepšují svou image před svou konkurencí 

a ostatními  klienty  a  samozřejmě  si  ze studentů  chtějí  vychovat  své  pozdější  stálé 

zákazníky. Nabídka  bankovních  produktů  pro mladé  klienty  bude  v  budoucnosti  růst 

a bude stále důležitější.

Cílem  bakalářské  práce  byl  vícekriteriální  výběr  úvěrů  nabízených  bankami 

pro studenty.  Tato  analýza  vycházela  z  více  kritérií,  které  byly  předem  určeny  jako 

základní a rozhodující. To nám umožnilo klasifikovat, která finanční instituce na českém 

bankovním trhu nabízí nejvyhodnější podmínky úvěru.

Druhá kapitola obsahovala problematiku teorie bankovních produktů se zaměřením 

na aktivní  bankovní  produkty  pro studenty  a  jejich členění.  Dále  tato  kapitola  popsala 

zásady poskytování úvěru, náležitosti úvěrové smlouvy, možnosti splácení úvěru a úrokové 

sazby.

Ve  třetí  kapitolé  byla  popsána  nabídka  vybraných  bank,  kterými  byly  Komerční 

banka, Česká spořitelna, Československá obchodní banka a její divize Poštovní spořitelna. 

Tyto tři  největší banky v České republice mezi sebou vedou konkurenční boj,  který se 

odehrává také o klienty z řad studentů. Třetí kapitola dále obsahovala analýzu bankovních 

úvěrů na základě vícekriteriálního hodnocení. Teoreticky byly popsány vybrané metody 
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vícekriteriálního  rozhodování  a hodnocení  variant.  Analýza  bankovních  úvěrů  byla 

provedena  pomocí  bodové  metody  a následné  hodnocení  variant  pomocí  metody 

váženého součtu.

Čtvrtá  kapitola  obsahovala  vyhodnocení  dosažených  výsledků  z  předchozí  třetí 

kapitoly.  Překvapivě  se  nejlepším  bankovním  úvěrem  nestal  ani  jeden  produkt 

tří největších  bank.  Úvěr  Gaudeamus  Komerční  banky  ztrácel  body  především  kvůli 

nejasné úrokové sazbě, která je stanovena individuálně a ovlivněna různými faktory. Česká 

spořitelna, která nabízí tři možnosti úvěrování, se také nestala nejvýhodnější. Kontokorent 

v  rámci  studentského  účtu  Student+  nabízel  prostředky  pouze  ve  výši  maximálně 

20 000 Kč a úroková sazba se zde pohybovala na astronomické výši. Hotovostní úvěr byl 

dobře zpracován, ale nenabízel studentům žádné výhodné poplatky ani doprovodné služby 

a není zde nabídnuta možnost odkladu splátek během studia. Chytrá karta České spořitelny 

se umístila na druhém místě a to hlavně díky výhodám, které poskytuje studentům a šíroké 

nabídce  doprovodných  služeb.  Kontokorent  v rámci  Studentského  konta  Student  plus 

od Československé  obchodní  banky  se  umístil  se  ze všech  hodnocených  bank  nejhůře. 

Přispěly k tomu nízká výše úvěru, vysoký úrok, poplatky za správu úvěrového účtu a také 

nabídka doporovodných služeb.

Nejvýhodnější, tedy doporučený bankovní produkt je účelový úvěr na vzdělání, který 

nabízí  divize  ČSOB  Poštovní  spořitelna.  Tato  půjčka  obsahuje  dostatečnou  výši 

poskytovaného  úvěru  a  to  i  pro  nové  klienty  této  banky,  úroková  sazba  se  pohybuje 

na přijatelné  úrovni  a  lze  využít  odkladu  splátek  během  studia.  Výhodné  poplatky 

a doprovodné služby jsou automatickou součástí úvěru.
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