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Summary 

The subject of my diploma work is appreciation of consumer lendings in selected 

bank's subjects in Slovak republic. In the introduction I deal with possibilities of credit 

utilization and setting target of my diploma work. In order to appreciate products of 

consumer lendings I made one's choice OTP Bank Slovakia, Inc., Czechoslovakia trading 

bank, Inc. and Tatra bank, Inc., that are in bank's market of Slovak republic already in the 

long term etablished. Their characteristics I summarized in the second chapter of my work, 

next the introduction. Third chapter of my diploma work deal with description of 

parameters offered consumer lendings by mentioned banks. I finished analysis of credits 

given in the fourth chapter together with confrontation advantages and disadvantages of 

credits types given. At the close are evaluated scheduled purposes of my diploma work. 

Keywords: consumer lending, annual percentage rate of costs, interest rate. 

 

Anotace 

Předmětem mé diplomové práce je posouzení spotřebitelských úvěrů ve 

vybraných bankovních subjektech Slovenské republiky. V úvodu se zabývám možností 

využití úvěrů a vytýčením cílů mé diplomové práce. Za účelem posouzení produktů 

spotřebitelských úvěrů jsem si vybrala OTP Banku Slovensko, a.s., Československou 

obchodní banku, a.s. a Tatra banku, a.s., které jsou na bankovním trhu Slovenské republiky 

již dlouhodobě etablovány. Jejich charakteristiku jsem shrnula ve druhé kapitole práce, 

hned po úvodu. Třetí kapitola mé diplomové práce se zabývá popisem parametrů 

nabízených spotřebitelských úvěrů v uvedených bankách. Analýzu poskytovaných úvěrů 

jsem provedla ve čtvrté kapitole spolu se srovnáním výhod a nevýhod poskytovaných typů 

úvěrů. V závěru jsou vyhodnoceny stanovené cíle mé diplomové práce.  

Klíčová slova: spotřebitelský úvěr, roční procentní sazba nákladů, úroková sazba.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

a.s.      akciová společnost  

ČSOB    Československá obchodní banka 
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EUR    společná měna zemí eurozony 

HUF     maďarský forint 

KTK      kontokorentní úvěr 

KŽP      kapitálové životní pojištění 

NCRzp               Notářsky centrální registr zástavního práva     

p. a.                                     per annum 

RPSN    roční procentní sazba nákladů 

RZB      Raiffeisen Zentralbank 

SME klientela     klientela pro malé a středné podniky 

SPL    splátkový úvěr 

Z. z    Zbierka zákonov 
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1 ÚVOD 
Je trendem ve všech vyspělých zemích žít na dluh. Lidé si rychle zvykli na konzumní 

způsob života, na to, že spotřební věcí potřebují ihned a okamžitě.  Nabídka, koupit 

si něco, číhá na člověka za každým rohem, a to jak ve formě různých letáků, tak 

i televizních reklam. Lidé tomuto těžko odolávají a uspokojují své potřeby, které čerpají 

okamžitě, ale splácejí později.  Především v případě mladých lidí je takový postup logický.  

Domácnosti mohou získat dodatečné finanční prostředky v zásadě třemi způsoby. 

Jednak pomocí úvěru z banky, půjčky od nebankovních společností nebo pomocí 

spotřebitelského leasingu. Je důležité vybrat si úvěr, který je pro rodinný rozpočet 

zvládnutelný. Je třeba zvážit, na co peníze potřebujeme, jaké splátky jsme schopni splácet 

a jak dlouho, protože úvěry, tak jako každý produkt či služba, mají svoji cenu, která 

představuje zátěž pro rodinný rozpočet. 

Koncem devadesátých let dominovali na slovenském bankovním trhu rychlé úvěry 

od nebankovních společností, ale postupně od roku 2002 se poměr bankovních úvěrů 

na finančních závazcích domácností začal zvyšovat. Souvisí to hlavně s tím, že 

po privatizaci největších bank a změně strategické orientace se banky staly aktivnější 

na retailovém trhu a přišly s nabídkami nových konkurenceschopných produktů, včetně 

hypoték.  

Tempo, kterým se zadlužují slovenské domácnosti v komerčních bankách, 

se zrychluje. Zvyšovaly se i naše příjmy, kupní síla a počet lidí, kteří mají práci, což bylo 

pro banky signálem zmírňovat nároky na poskytnutí úvěru, a tím zvýšit jejich dostupnost. 

Svědčí o tom fakt, že od roku 2004 do konce roku 2008 se celkové úvěry pro domácnosti 

zvýšily o 252,5 mld. Sk, spotřebitelské úvěry se zvýšily o 31,5 mld. Sk, úvěry na bydlení 

se zvýšily o 169,4 mld. Sk, ostatní úvěry se zvýšily o 51,4 mld. Sk.  Ke konci roku 2008 

činí celkové pohledávky peněžních finančních institucí vůči domácnostem 380,6 mld. Sk, 

z toho spotřebitelské úvěry činí 51,5 mld. Sk, úvěry na bydlení 257,4 mld. Sk a ostatní 

úvěry 71,7 mld. Sk. 

Po rychlém růstu úvěrů pro občany a splátkových prodejů od nebankovních 

společností se teď začaly ozývat hlasy, upozorňující na příliš velkou zadluženost 

slovenských domácností. Riziko, že obyvatelstvo nebude schopné splácet své půjčky 

je vysoké. Na druhé straně zadluženost na Slovensku je výrazně menší než průměr 
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v Evropské unii. Důležité je ale zvyšování finanční gramotnosti obyvatelstva, aby si lidé 

dokázali uvědomit nejenom výhody úvěru, ale i rizika jeho splacení, se kterým se budou 

muset zabývat v budoucnu. 

Růst konkurence na maloobchodním trhu a rozvoj různých forem splátkového 

prodeje se projevil ve zvýšené míře i zájmem obchodních bank o poskytování 

spotřebitelských úvěrů. Banky ve snaze získat co nejvíce klientů přizpůsobují své úvěrové 

produkty tak, aby co nejlépe vyhovovaly požadavkům klientů. 

Hlavním cílem mé diplomové práce je provedení analýzy spotřebitelských úvěrů 

ve vybraných bankách Slovenské republiky. Pro naplnění tématu diplomové práce jsem 

si vytýčila následující dílčí cíle:  

 provedení analýzy spotřebitelských úvěrů v OTP Bance Slovensko, a.s., 

v Československé obchodní bance, a.s. (dále jen ČSOB) a v Tatra bance, a.s., 

 porovnání spotřebitelských úvěrů určených pro obyvatelstvo ve výše uvedených 

bankových subjektech, 

 parametry spotřebitelských úvěrů v oblasti konkurenceschopnosti a schopnosti 

reagovat na změny v ekonomice, ve vývoji společnosti a v rámci Evropské unie, 

 osobní pohled na vývoj spotřebitelských úvěrů a jeho budoucí tendence. 

V diplomové práci chci také poukázat na význam a důležitost Zákona 

o spotřebitelských úvěrech č. 258/2001 Z.z. ve znění pozdějších předpisů, který upravuje 

podmínky poskytování spotřebitelského úvěru, náležitosti smlouvy o spotřebitelském 

úvěru, způsob výpočtu celkových nákladů spojených s poskytováním spotřebitelského 

úvěru a další opatření na ochranu spotřebitele. 
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2 CHARAKTERISTIKA BANK 
Obvykle je banka charakterizována jako druh finančního zprostředkovatele, jehož 

hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými 

ekonomickými subjekty. Toto zprostředkování je založeno zejména na tom, že banky 

přijímají vklady a z nich na vlastní účet poskytují úvěry. Bankovní systém je tvořen 

centrální bankou a souhrnem bank působících v daném státě, mezi kterými jsou vzájemné 

vztahy a rovněž jejich vztahy k okolí (podnikovému sektoru, domácnostem, státu, 

zahraničí). Funkce a způsob fungování bankovního systému jsou determinovány zejména 

existujícím ekonomickým prostředím v dané zemi, tradici, zapojením země 

do mezinárodní spolupráce apod. Moderní bankovní systémy ve vyspělých zemích jsou 

založeny na dvoustupňovém principu. Dvoustupňový bankovní systém je založen 

na institucionálním oddělení makroekonomické funkce, kterou zabezpečuje centrální 

banka, a mikroekonomické funkce, která je doménou sítě komerčních bank. [4] 

Společným jmenovatelem identifikace pozice bank v ekonomice je skutečnost, že 

napomáhají přesunu prostředků od těch, kteří jich mají přebytek (věřitelé) k těm, kteří jich 

mají nedostatek (dlužníci). 

Bankovnictví na Slovensku prošlo od začátku devadesátých let výraznými změnami 

a prudkým růstem doprovázeným jak změnou struktury, změnami v orientaci, tak 

v úkolech a cílech, které má plnit a plní. Po přijetí restrukturalizačních opatření a ozdravení 

vybraných bankovních institucí se bankovní sektor začal vyvíjet pozitivním směrem. 

Slovensko se začalo stávat zajímavou a perspektivní zemí i pro zahraniční investory. 

Od roku 2001 do roku 2007 podíl zahraničních investorů na celkovém základním kapitálu 

bank vzrostl téměř o třetinu na 92%. V bankovním sektoru má rostoucí tendenci i bilanční 

suma, přičemž v roce 2007 banky spravovaly majetek v celkové hodnotě 1,67 bilionu 

slovenských korun. V současnosti působí na slovenském bankovním trhu 26 komerčních 

bank, z toho 15 bank se zahraniční majetkovou účastí, 10 poboček zahraničních bank 

a 1 banka bez zahraniční majetkové účasti, které přímo přispívají k tvorbě hrubého 

domácího produktu, přičemž se na jeho tvorbě podílejí hodnotou přibližně 3%. 

Většina odvětví v rámci národního hospodářství se vyvíjí v závislosti na rozvoji 

ekonomiky jako celku. Pozitivním příkladem je i slovenský bankovní sektor, jehož rozvoj 

(měřený růstem bilanční sumy) odpovídá vývoji ekonomiky (měřený růstem hrubého 
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domácího produktu). Příznivý ekonomický vývoj na Slovensku pozitivně ovlivnil 

i podnikání bank a to díky zlepšující se finanční situaci jeho obyvatelstva. Banky reagují 

rychle a citlivě na všechny změny na finančním trhu, což se významně projevuje na vývoji 

produktového portfolia. Bankám se daří v oblasti úvěrové politiky a každý si chce udržet 

co nejvyšší pozici mezi největšími hráči na trhu. Cílem těchto bank je také úspěšně 

se prosadit v boji s přímou konkurencí a také v oblasti spotřebitelských úvěrů. V této části 

bych chtěla představit tři komerční banky, které se také úspěšně etablovaly na slovenském 

bankovním trhu. 

2.1 OTP Banka Slovensko, a.s. 
OTP Banka Slovensko, a.s., je od roku 2002 součástí skupiny OTP Bank Nyrt 

Budapešť, největší finanční instituce Maďarska. OTP Bank Nyrt vlastní celkem 97,23% 

akcií OTP Banky Slovensko, a.s. Dalšími minoritními vlastníky banky jsou slovenské 

společnosti a drobní akcionáři. Do 1. 8. 2002 banka působila pod obchodním jménem 

Investiční a rozvojová banka, a.s., která vznikla dne 27. 2. 1992 rozdělením Investiční 

banky, státního peněžního ústavu Praha, při její privatizaci na dva samostatné subjekty, 

a to Investiční banku, a.s. Praha a Investiční a rozvojovou banku, a.s. Bratislava. Základní 

charakteristika OTP Banky Slovensko, a.s. je uvedená v příloze č. 1. Od převzetí 

strategickým vlastníkem se banka úspěšně etablovala na slovenském bankovním trhu 

a napomohla svou obchodní činností zvýšit podíl na trhu. Hlavním cílem banky je její 

zdravý růst, zajištění financování, především zvýšením dynamiky růstu stabilních 

primárních vkladů a dluhových cenných papírů, kterými financuje zejména hypoteční 

úvěry. OTP Banka Slovensko, a.s., nabízí bankovní produkty a služby, které jsou 

přizpůsobovány požadavkům několika generací a to od nejmladších až po důchodce a také 

firemní klientele. [22] 

Základní informace o společnosti OTP Bank Nyrt: 

OTP Bank Nyrt je univerzální banka retailového typu a je největší finanční institucí 

Maďarska. Má významné postavení v podnikatelské oblasti i v oblasti samospráv. Silnou 

stránkou banky je i její rozsáhlá prodejní síť:  
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• 427 poboček, 

• více než 1200 bankomatů, 

• elektronické distribuční kanály. 

K úspěchům OTP Bank Nyrt přispívá i činnost společností, patřících do bankovní 

skupiny, které doplňují paletu produktů, zvyšující ziskovost bankovní skupiny a zesilující 

tímto konkurenceschopnost banky. V průběhu roku 2007 banka provedla několik 

zásadních systémových změn se zaměřením na zvýšení kvality a konkurenceschopnosti. 

Proběhla reorganizace retailové prodejní sítě, v rámci které zřídila čtyři regionální centra 

a v závislosti na velikosti a komplexnosti nabízených služeb rozdělila prodejní místa 

na vlajkové pobočky, univerzální pobočky, expozitury a centra úvěrů na bydlení. Obchodní 

činnost zajišťovala v 74 prodejních místech. Koncem srpna 2007 banka přinesla nové logo, 

vyjadřující změnu korporátní identity společné pro celou finanční skupinu OTP GROUP, 

která byla v roce 2007 na Slovensku zastoupena kromě banky společnostmi 

OTP Faktoring, OTP Garancia pojišťovna, OTP Garancia životní pojišťovna, OTP Leasing 

a OTP Real Slovensko. Tyto společnosti nabízejí služby, které doplňují paletu produktů, 

čímž zesilují konkurenceschopnost banky a zvyšují ziskovost bankovní skupiny.  

V roce 2007 banka dále rozvíjela a inovovala své produktové portfolio. Pro retailové 

klienty zavedla do nabídky nové produkty a to OTP Twin konto, spořící  účet pro děti, 

spořicí  účet v HUF a spořící  účet v EUR. V červenci 2007 nabídla společný projekt banky 

a OTP Leasing s názvem Produktová kampaň pro zdravotníky, zaměřený na depozitní 

produkty a služby včetně platebního styku, elektronického bankovnictví, úvěrových 

produktů, leasingové společnosti, kombinace úvěrových a leasingových produktů, 

produktů a služeb pro zdravotníky, jakož i soukromé osoby. Novinkou byl OTP Medic 

úvěr, určený pro lékaře a lékárníky se začínající soukromou praxí. V průběhu roku banka 

inovovala produkt EU AGROúvěry, který rozšířila o úvěry na předfinancování nevratných 

finančních příspěvků z fondů EU, které jsou založené na paušální platbě. Klíčové ukazatele 

OTP Banky Slovensko jsem seřadila do následující tabulky (viz tabulka č. 1). 
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Tabulka č. 1: Klíčové ukazatele OTP Banky Slovensko 

Klíčové ukazatele 2003 2004 2005 2006 2007 30. 9. 2008 

Bilanční suma (mld. Sk) 25,106 33,873 41,391 45,103 48,842 50,874 

Vklady klientů (mld. Sk) 17,069 21,668 22,515 26,115 30,122 32,109 

Úvěry poskytnuté klientům (mld. Sk) 15,522 21,357 29,707 25,970 31,109 37,204 

Čistý zisk mld. Sk) 0,120 0,082 0,190 0,261 0,355 0,387 

Počet zaměstnanců 741 765 764 792 798 813 

Počet  retailových poboček 58 68 74 74 74 72 

Počet bankomatů 90 102 111 111 115 115 

  Zdroj: Výročná správa 2003-2007 [18] [19] [20] [21] [22], Individuálna účtovná závierka k 30. 9. 2008 [12] 

Ke konci roku 2007 banka zajišťovala své služby pro 169 tisíc klientů. 

Podnikatelskou činnost realizovala prostřednictvím 798 zaměstnanců. Počet zaměstnanců 

se meziročně zvýšil o 1,4%, přičemž se posílil počet zaměstnanců v prodejní síti. Hrubý 

objem úvěrů poskytnutých klientům k 31. 12. 2007 dosáhl 31,4 mld. Sk a v porovnání 

s rokem 2006 vzrostl o 4,7 mld. Sk, tj. o 17,7%. Objem úvěrů poskytnutých obyvatelstvu 

se meziročně zvýšil o 17,4%, kdy banka ke konci roku evidovala úvěry v objemu více než 

9,3 mld. Sk. Stav hypotečních úvěrů se meziročně zvýšil o 11,6% na úroveň 7,2 mld. Sk. 

Banka již několik let úspěšně obhajuje přední příčku na trhu mezi devíti poskytovateli 

hypotečních úvěrů a v roce 2007 s tržním podílem 8,7% se umístila na třetím místě. Hrubý 

objem úvěrů v segmentu firemních zákazníků, samospráv a státních orgánů se v porovnání 

se závěrem roku 2006 zvýšil o 17,8%, více než 3,3 mld. Sk a dosáhl 22,0 mld. Sk. Banka 

dosáhla vysokou dynamiku růstu spotřebitelských úvěrů, které uvádím v tabulce č. 2.  

 
Tabulka č. 2: Výše spotřebitelských úvěrů 

Neúčelové spotřebitelské úvěry 2003 2004 2005 2006 2007 

Poskytnuté úvěry (objem v mld. Sk) 0,400 0,700 1,172 1,476 2,094 

  Zdroj: Výročná správa 2003-2007 [18] [19] [20] [21] [22] 
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Ke konci roku 2007 poskytla spotřebitelské úvěry v objemu 2,1 mld. Sk, kdy tyto 

úvěry meziročně vzrostly o 41,9 %. 

Strategie banky 

Klíčovou událostí roku 2008, kdy budou instituce Evropské unie rozhodovat o plnění 

maastrichtských kritérií a připravenosti Slovenska na přijetí eura, banka tuto skutečnost 

zohlednila i ve svém plánu a to jak v obchodní oblasti, tak v oblasti investic souvisejících 

s euro přeměnou a mírně i v provozních nákladech. V roce 2008 banka plánovala 

dynamický růst úvěrového portfolia s výraznějším zapojením v úvěrech poskytnutých 

obyvatelstvu. V oblasti maloobchodu se bude banka dále orientovat především 

na poskytování úvěrů na bydlení a neúčelové spotřebitelské úvěry zajištěné nemovitostmi. 

Své aktivity bude výrazněji zaměřovat na zvýšení tržního podílu. V oblasti korporátních 

úvěrů se chce výrazněji angažovat v segmentech malých a středních podnikatelů 

a segmentu samospráv. 

Ze zkušeností zemí eurozóny banka očekává, že i změna slovenské koruny na euro 

k 1. 1. 2009, euro kampaně vlády SR a osvěta přispějí k naplnění plánovaných záměrů 

banky v klientských vkladech. V korporátním byznysu se banka zaměří na tvorbu 

účelových programů pro jednotlivé segmenty klientů, speciální systém bude budovat 

v oblasti péče o střední a velké klienty, v oblasti samospráv, hlavně na střední a menší 

města a obce s cílem zvýšení objemu depozit a zintenzivnění platebního styku. 

V oblasti nových investic banka plánuje pokračovat v rozvoji informačních 

technologií, bezpečnostních systémů a kvality prostředí poskytování bankovních služeb. 

Největším a hlavním projektem je projekt euro přeměny, jehož cílem je zajistit plnou 

připravenost banky na přijetí eura na Slovensku, aby byla konkurenceschopná i v nových 

podmínkách Evropské unie z hlediska business procesů, informačních technologií, 

produktů, platebního styku a dalších oblastí. 

2.2 Československá obchodní banka, a.s. 
ČSOB je přední slovenskou bankou s více než čtyřicetiletou tradicí. Zároveň však 

patří mezi nejmladší na slovenském bankovním trhu. Základní charakteristika ČSOB 

je uvedena v příloze č. 1. Československá obchodní banka, a.s. (dále jen ČSOB SR) 
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se od 1. ledna 2008 stala samostatným právním subjektem. Mezitím na zdejším trhu 

působila jako pobočka zahraniční banky - Československé obchodní banky Praha.  

ČSOB byla založena v roce 1964 a finanční operace začala realizovat 

od 1. ledna 1965. Jako jediná banka v tehdejším Československu poskytovala služby 

v oblasti financování zahraničního obchodu. Po osamostatnění Slovenska od České 

republiky podnikala na území Slovenska jako pobočka zahraniční banky.  

Po privatizaci v roce 1999 belgickou KBC Bank NV banka i na území Slovenska 

rozvíjela péči o segmenty retail, malé a středně velké podniky, korporátní klientelu, private 

banking a finanční trhy. Banka se zaměřuje na drobnou klientelu aktivním rozvojem 

pobočkové sítě. V regionech se silnější ekonomikou banka vybudovala zvláštní pobočky 

pro SME klientelu.  

KBC banka patří mezi nejsilnější a nejvýznamnější hráče na celém bankovním trhu, 

která nabízí pod jednou střechou nejen bankovní služby, ale i pojištění, různé druhy 

financování, stavební spoření, úvěry, investice, penzijní pojištění, leasing, faktoring 

a mnoho dalších služeb. Tyto produkty zabezpečují dceřiné společnosti ČSOB Asset 

Management, ČSOB důchodová správcovská společnost, ČSOB Factoring, ČSOB Leasing, 

ČSOB Stavební spořitelna a KBC pojišťovna. [17] 

Základní informace o společnosti KBC banky.  

Mateřskou společností a hlavním akcionářem KBC banky je belgická KBC, která 

je jednou z nejvýznamnějších bankopojišťoven v západní Evropě. Skupina KBC vznikla 

počátkem roku 2005 a je bankopojisťovací skupinou se zaměřením na obyvatelstvo, malé 

a střední podniky a privátní bankovnictví. Skupina KBC zaměstnává přes 50 000 

zaměstnanců a obsluhuje 12 milionů klientů. Vizí skupiny KBC je růst rychleji než 

konkurence díky kvalifikovanému a motivovanému týmu profesionálů i silné orientace 

na zákazníka. 

KBC získala kontrolu nad slovenskou Istrobankou. Akvizice pro KBC znamená 10% 

podíl na rychle rostoucím slovenském bankovním trhu. KBC a BAWAG P.S.K. 

se 20. 3. 2008 dohodly na prodeji slovenské Istrobanky společnosti KBC. Istrobanka byla 

desátou největší bankou na slovenském bankovním trhu podle výše aktiv. Dne 1. 7. 2008 

KBC získala finální souhlas NBS a kartelového úřadu, čímž získala 100% majetkový podíl 
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v Istrobance. Transakce má za cíl umožnit posílení pozice KBC na atraktivním a stabilním 

slovenském trhu, který nabízí značné možnosti pro další růst bankovních a pojišťovacích 

produktů. 

ČSOB Finanční skupina patří pozice inovátora v několika oblastech:  

 V roce 2007 jako první banka uvedla na slovenský trh úvěr na bydlení se 40-ti letou 

splatností – Variohypotéka. 

 Jako první banka přinesla možnost vytvořit si platební kartu s vlastním designem - 

Image kartu. 

 Od roku 2004 poskytuje nový produkt ve finančním poradenství - ČSOB VARIO 

plán, jak zbohatnout. 

 Jako první přinesla na trh zajištěné fondy. 

 ČSOB FS použije úspěšný obchodní model BANKOPOJIŠTĚNÍ - prodej pojištění 

přes bankovní síť. 

Cílem ČSOB je profitovat v oblastech bydlení a investic. Pod jednou střechou získají 

úvěr, stavební spoření či pojištění. Ke konci září 2008 ČSOB Finanční skupina poskytla na 

bydlení 20,3 miliardy Sk, což v porovnání s předchozím rokem představuje 45% nárůst. 

ČSOB SR se zaměřuje na posílení prodeje pojištění prostřednictvím bankovní sítě. 

ČSOB SR v roce 2007 přepracovala všechny balíčky služeb pro individuální klienty, 

malou a střední klientelu. Klíčové ukazatele ČSOB, a.s. uvádím v tabulce č. 3. 
Tabulka č. 3: Klíčové ukazovatele ČSOB 

Klíčové ukazatele 2003 2004 2005 2006 2007 30. 9. 2008 

Bilanční suma (mld. Sk) 84,804 91,664 185,390 134,380 171,250 189,606 

Vklady klientů (mld. Sk) 42,106 42,623 59,260 61,350 65,894 67,492 

Úvěry poskytnuté klientům (mld. Sk) 27,756 31,887 36,344 49,230 59,512 56,585 

Čistý zisk (mld. Sk) 0,166 0,676 0,375 0,660 1,131 1,139 

Počet zaměstnanců 1307 1342 1396 1496 1672 1754 

Počet  retailových poboček 70 78 80 84 86 86 

Počet bankomatů 84 108 113 130 132 137 

Zdroj: Tlačové správy ČSOB 2003-2008 [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 
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Celkové obchodní úvěry v roce 2007 vzrostly o 22% a dosáhly 73,9 mld. Sk.  Podíl 

na tomto úspěchu měly všechny segmenty: retail 42%, korporátní klientela 16%, SME 9%, 

leasing 21%. Hypotéky jako hlavní součást retailových úvěrů vzrostly meziročně o 51%. 

Dle celkových aktiv si ČSOB SR udržela čtvrtou pozici na slovenském bankovním trhu. 

 ČSOB banka dosáhla podle údajů individuální účetní závěrky k 30. 9. 2008 čistý 

zisk ve výši 1,14 mld. Sk. Bilanční suma k 30. 9. 2008 představuje 189,6 mld. Sk. Největší 

podíl na bilanční sumě tvořily vklady klientů v objemu více než 67,5 mld. Sk. Úvěry 

poskytnuté klientům byly vykázány ve výši 56,6 mld. Sk. Dlouhodobě převyšující objem 

vkladů klientů v poměru k poskytnutým úvěrům potvrzuje konzervativní přístup banky 

a její stabilní postavení na trhu. Výše spotřebitelských úvěrů uvádím v tabulce. 

(tabulka č. 4).  

 
Tabulka č. 4: Výše spotřebitelských úvěrů 

Neúčelové spotřebitelské úvěry 2003 2004 2005 2006 2007 

Poskytnuté úvěry (objem v mld. Sk) 0,621 0,806 0,883 1,154 1,480 

                       Zdroj: Výročná správa 2003-2007[13] [14] [15] [16] [17]  

 

V roce 2007 banka poskytla spotřebitelské úvěry ve výši 1,480 mld. Sk, což je 

meziroční nárůst oproti roku 2006 o 28%. 

Nedílnou součástí aktivit ČSOB Finanční skupiny je společenská odpovědnost 

ve vztahu k zaměstnancům, klientům a společnosti. Pomoc orientuje na komunitní projekty 

zaměřené na regionální rozvoj a revitalizaci společných prostor (Prie Story, Aby lidé lidem 

pomáhali). Ve spolupráci s neziskovými organizacemi se zapojuje do dobrovolnických 

akcí (Naše Bratislava). Na cestě za kariérou pomáhá talentovaným studentům získávat 

reálné zkušenosti (Global management challenge). Partnerstvím na sportovních 

a kulturních akcích zvyšuje kvalitu společenského života a podporuje zdravý životní styl 

(ČSOB City Marathon). ČSOB banka se podílí na financování dvou největších 

developerských projektů na Slovensku - River park a Eurovea. 
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2.3 Tatra banka, a.s. 
Tatra banka, a.s, vznikla v roce 1990 jako první soukromá banka na Slovensku, která 

svou dravostí navázala na tradice nejstaršího peněžního ústavu na Slovensku - původní 

předválečnou Tatra banku. V procesu znárodnění došlo v roce 1946 k fúzi Tatra banky 

s tehdejší, na Slovensku druhou největší bankou, Slovenskou bankou a vytvořila 

se Slovenská Tatra banka. Změnou politických poměrů v tehdejším Československu 

a vznikem centralizované Státní banky Československa, byla Slovenská Tatra banka v roce 

1950 začleněna do SBČS a uvedena do tzv. stavu klidu. To znamená, že nikdy nezanikla, 

ale přestala provádět veškeré bankovní operace.  

Až nové politické poměry po roce 1989 umožnily, aby nově zřízená Tatra banka, a.s, 

mohla převzít jméno banky, která nebyla na Slovensku historicky neznámá a mohla 

rozvíjet moderní éru slovenského bankovnictví. Od samého začátku bylo cílem vytvoření 

univerzální banky střední velikosti s rozsáhlými bankovními službami pro klienty ze všech 

cílových skupin obyvatelstva. Po ukončení vnitřních organizačních příprav banka zahájila 

svou činnost v roce 1991. Již tehdy, a tak je to i dodnes, umožňovala klientům disponovat 

s účty v kterékoli pobočce Tatra banky on-line spojenou výpočetní technikou s centrálou. 

Základní charakteristiku Tatra banky viz příloha č. 1. 

Od roku 1993 byly postupně otvírány nové pobočky a rozšiřovala se nabídka 

portfolia produktů o nové služby. Banka začala nabízet sporožirové služby na běžných 

účtech, nabízet cestovní šeky Thomas Cook, stavební spoření První stavební spořitelny 

a elektronický telebanking. Byla podepsána smlouva o spolupráci při vydávání a akceptaci 

platebních karet a šeků společnosti American Express. Zároveň se Tatra banka stala jedním 

ze zakladatelů a akcionářů Autorizačního střediska Slovenska a.s, jehož hlavním úkolem 

bylo zajišťovat účinné autorizace platebních karet, jako platebního nástroje na Slovensku. 

V dalších letech banka postupně rozvíjela svou činnost vzhledem k rostoucím 

klientským potřebám. V roce 1997, jako uživatel jedné z nejmodernějších 

telekomunikačních sítí na Slovensku, si zachovala prvenství v automatizaci bankovních 

služeb. Jako první zavedla bankovní služby poskytované prostřednictvím telefonu 

a internetu s možností zasílání výpisů prostřednictvím internetu. Obrovský ohlas klientů 

zaznamenalo zavedení telefonické služby DIALOG v roce 1998 s možností získávat 

okamžitý stav na účtu a zadávat převodní příkazy z účtu. 
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Tatra banka je součástí silné skupiny RZB Group a dceřinou společností Raiffeisen 

International Bank-Holding AG. Raiffeisen International je plně konsolidovanou dceřinou 

společností Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) se sídlem ve Vídni. RZB je 

mateřskou společností rakouské RZB Group a centrální institucí nejsilnější bankovní 

skupiny v Rakousku s nejrozsáhlejší distribuční sítí - Raiffeisen Banking Group.  

V současnosti je Tatra banka moderní univerzální banka s komplexní nabídkou bankovních 

služeb a řešení v oblasti správy financí pro firemní a individuální klienty. [27] 

Za dobu své existence na Slovensku se stala jedním z dominantních hráčů 

na slovenském bankovním trhu. Prostřednictvím své sítě 152 obchodních míst působí 

ve všech regionech Slovenska a zaměstnává 3 645 zaměstnanců. Dlouhodobě si udržuje 

dominantní postavení v oblasti poskytnutých úvěrů pro firemní klienty, elektronického 

bankovnictví, asset managementu, hypotečních úvěrů, platebních karet a privátního 

bankovnictví.  

Velmi úspěšná je i činnost dceřiných společností působících v rámci Tatra banka 

Group, kterými jsou Tatra Asset Management, Tatra Leasing a Doplňková důchodová 

společnost Tatra banky, a.s. Díky stabilně kvalitním hospodářským výsledkům Tatra banka 

v posledních letech získala vysoké hodnocení od magazínů Banker, Global Finance, 

a Euromoney. V tabulce č. 5 uvádím klíčové ukazatele Tatra banky. 

 
Tabulka č. 5:  Klíčové ukazatele Tatra banky 

Klíčové ukazatele 2003 2004 2005 2006 2007 30. 9. 2008 

Bilanční suma (mld. Sk) 136,944 167,772 184,340 208,820 253,015 262,823 

Vklady klientů (mld. Sk) 108,214 117,920 133,428 159,511 185,792 188,144 

Úvěry poskytnuté klientům (mld. Sk) 59,489 67,755 81,075 104,426 139,827 166,140 

Čistý zisk (mld. Sk) 2,040 2,337 2,364 3,013 3,451 2,806 

Počet zaměstnanců 3003 3131 3402 3521 3645 3709 

Počet  retailových poboček 102 110 135 144 152 159 

Počet bankomatů 180 221 258 264 388 409 

Zdroj: Výročná správa 2003-2007 [23] [24] [25] [26] [27], Individuální účtovní závěrka k 30. 9. 2008 [2] 
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Bilanční suma Tatra banky ke konci roku 2007 dosáhla 253,1 miliardy Kč, čímž 

vzrostla oproti roku 2006 o 21%. Na straně pasiv nejvýrazněji vzrostly vklady klientů, 

které se zvýšily téměř o 17% na 185,7 mld. Kč. Nárůst byl zaznamenán také v oblasti 

poskytování úvěrů klientům, který se zvýšil o 33%, na 139,8 miliard Kč. Byl zaznamenán 

růst v úvěrech na bydlení, kde si Tatra banka zvýšila svůj tržní podíl. Stejně tak nastal 

nárůst v počtu platebních karet. Tatra banka si v roce 2007 vygenerovala čistý zisk ve výši 

3,45 mld. Sk, což je o 14% více než byl vykázaný zisk za rok 2006. Tyto úspěchy se jí 

podařilo dosáhnout i díky zázemí, které jí vytváří mateřská skupina ve Vídni Raiffeisen 

Zentralbank Österreich AB. V tabulce č. 6 uvádím výši poskytnutých spotřebitelských 

úvěrů za léta 2003-2007.  

 
Tabulka č. 6: Výše spotřebitelských úvěrů 

Neúčelové spotřebitelské úvěry  2003 2004 2005 2006 2007 

Poskytnuté úvěry (objem v mld. Sk) 0,580 2,400 2,000 2,095 2,631 

  Zdroj: Výročná správa 2003-2007 [23] [24] [25] [26] [27] 

 

V roce 2007 poskytla Tatra banka neúčelové půjčky bez zajištění v objemu více než 

2,6 mld. Sk. V porovnání s rokem 2006 to představuje 26% nárůst.  

Produktové portfolio v oblasti neúčelových úvěrů doplňuje spotřebitelský úvěr zajištěný 

finančními prostředky. Tento úvěrový produkt poskytla banka za minulý rok v celkovém 

objemu 1,23 mld. Sk. 

Tatra banka se také úspěšně zapojuje i do společenského života, zaměřuje se na 

podporu projektů ve vzdělávání, v kultuře a sportu. Prohlubuje spolupráci i s regionálními 

divadly. Tatra banka se dostává do povědomí i jako sponzor festivalu Pohoda, který 

navštěvují převážně mladí lidé a je jedním z největších ve Slovenské republice. 
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3 SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY 
Spotřebitelské úvěry zaujímají u retailových bank mezi úvěry významné místo, jejich 

narůstající význam je patrný v posledních letech. Pro spotřebitelské úvěry platí vedle 

obecné úpravy smlouvy o úvěru v obchodním zákoníku i speciální úprava v zákoně 

o spotřebitelském úvěru. Primárním cílem úpravy v tomto zákoně je v souladu s úpravou 

v EU – ochrana klienta ve vztahu založeném na spotřebitelském úvěru. Potřeba ochrany 

klienta vyplývá z určitého nerovného postavení, ve kterém se klient může ve vztahu 

k bance ocitnout a které vyplývá z toho, že klient nemusí byt schopen správně posoudit 

veškeré podmínky smlouvy.[1] 

Vymezení spotřebitelských úvěrů 

Obecné vymezení spotřebitelských úvěru může vycházet ze dvou následujících hledisek: 

 z vymezení dle subjektů, kterým je poskytován – příjemcem spotřebitelských úvěrů 

je fyzická osoba nebo 

 účelu (objektu), na který je poskytován – úvěr je poskytován na nepodnikatelské 

účely. 

Pro praktické využití má rozhodující význam vymezení spotřebitelských úvěrů 

v zákoně o spotřebitelském úvěru č. 258/2001 Z.z. ve znění pozdějších předpisů. Ten 

definuje spotřebitelský úvěr pro potřeby daného zákona jako: „poskytnutí peněžních 

prostředků nebo odložená platba, například ve formě úvěru, půjčky nebo koupě najaté 

věcí, za které je spotřebitel povinen platit.“[28]. Vymezení spotřebitelského úvěru vychází 

primárně ze základní orientace zákona na ochranu klienta. Z tohoto důvodu se vztahuje 

na všechny instituce poskytující spotřebitelské úvěry a zahrnuje všechny formy poskytnutí 

prostředků s následujícími výjimkami, na které se úprava nevztahuje: 

 pro účely koupi stávajících nebo projektovaných nemovitostí, dodatečné nebo další 

stavební úpravy dokončených staveb a jejich údržbu, 

 smlouvy o nájmu, které nezajišťují převod vlastnického práva na nájemce, 

 o poskytnutí úvěru bez placení úroků nebo jakýchkoliv poplatků,  

 smlouvy, na základě kterých se neukládá žádný úrok, pokud spotřebitel souhlasí 

se splacením úvěru jednou splátkou, 
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 o poskytnutí úvěru do hodnoty v Sk odpovídající 200 EUR a nad hodnotu v Sk 

odpovídající 20 000 EUR, pokud je pro stejný účel uzavřených více úvěrových 

smluv mezi stejným věřitelem a spotřebitelem, souhrn všech smluv 

o spotřebitelském úvěru se považuje za jediný spotřebitelský úvěr, 

 na jejichž základě se vyžaduje, že spotřebitel úvěr splatí ve lhůtě nepřesahující tři 

měsíce nebo nejvýše čtyřmi splátkami ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců, 

 o soustavném poskytování služeb, za které spotřebitel platí při jejich poskytování 

ve splátkách. 

Druhy spotřebitelských úvěrů 

Spotřebitelské úvěry jsou poskytovány v celé řadě více či méně se lišících variant. 

Z hlediska subjektu, který úvěr poskytuje, je možné spotřebitelské úvěry dělit na: 

- přímé spotřebitelské úvěry, které jsou poskytovány přímo bankou (popř. jinou finanční 

společností) klientovi, smluvní vztah je tedy sjednán mezi bankou a klientem, 

- nepřímé spotřebitelské úvěry jsou naopak poskytovány prostřednictvím společnosti 

prodávající zboží či služby na spotřebitelský úvěr. 

A) Rozlišení spotřebitelských úvěrů z hlediska účelu: 

 účelové úvěry, které jsou poskytovány na financování nákupu spotřebních 

předmětů či služeb, velmi často se poskytují přímo u obchodníka prodávajícího 

zboží nakupované na úvěr, 

 neúčelové úvěry jsou poskytované jako jednorázové úvěry, u kterých banka 

nesleduje účel jejich poskytnutí. Mohou byt poskytovány jako hotovostní, 

či bezhotovostní. 

B) Rozlišení spotřebitelských úvěrů z hlediska zajištění: 

 nezajištěné úvěry, u nichž není sjednán žádný zajišťovací nástroj. Jde většinou 

o menší úvěry, nebo úvěry poskytované velmi bonitním osobám, 

 zajištěné spotřebitelské úvěry, u kterých je splacení zajištěno některým z nástrojů 

zajištění úvěrů; často se v praxi setkáme s ručením jiné osoby [1]. 
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Úročení spotřebitelských úvěrů 

Vzhledem k tomu, že výše úrokové sazby včetně dalších poplatků a způsob jejího 

stanovení je z hlediska dopadu na klienta základním faktorem, jsou v zákoně 

o spotřebitelském úvěru č. 258/2001 Z.z., ve znění pozdějších předpisů, pro úročení 

spotřebitelských úvěrů závazně stanovena některá pravidla. Smlouva, ve které se sjednává 

spotřebitelský úvěr, musí obsahovat stanovení roční procentní sazby nákladů 

na spotřebitelský úvěr. Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr je procentní 

podíl z dlužné částky, který je spotřebitel povinen zaplatit věřiteli za období 1 roku 

a vyjadřuje se dle závazně stanoveného vzorce: 

           (1) 

kde   

 K  -  pořadové číslo půjčky spotřebitelského úvěru,  

 K´  -  číslo splátky nebo platby nákladů spotřebitelského úvěru,    

     -  výška K-té splátky spotřebitelského úvěru 

         -  výška K-tého spotřebitelského úvěru  

m  -  číslo poslední půjčky 

m´  -  číslo poslední splátky nebo nákladů spotřebitelského úvěru 

    -  časové období (vyjádřené v rocích anebo částech roku) mezi poskytnutím 

prvního spotřebitelského úvěru a K-tého spotřebitelského úvěru 

 -  časové období (vyjádřené v rocích nebo částech roku) mezi poskytnutím 

prvního spotřebitelského úvěru a K-tou splátkou nebo platbou nákladů 

spotřebitelského úvěru 

i  -  roční procentuální sazba nákladů, kterou můžeme vypočítat (buď 

algebraicky nebo numerickou aproximaci), protože samostatné prvky 

rovnice jsou známé ze smlouvy nebo jiným způsobem.  
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Smlouva musí dále obsahovat stanovení podmínek, za kterých může být roční 

procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr upravena, a které nesmí být závislé na vůli 

věřitele. Spotřebitel musí být o všech změnách roční procentní sazby informován. 

 

Splácení spotřebitelských úvěrů 

Zákon o spotřebitelském úvěru č. 258/2001 Z.z., ve znění pozdějších předpisů, 

stanoví v souvislosti se splácením úvěru spotřebiteli některá práva, z nichž vyplývá 

povinnost ve smlouvě uvést: 

- ustanovení o tom, že spotřebitel je oprávněn splatit spotřebitelský úvěr před dobou 

stanovenou ve smlouvě. V takovém případě má spotřebitel nárok na snížení plateb 

se spotřebitelským úvěrem souvisejících o takovou částku, aby splacením úvěru před 

dobou splatnosti nezískal žádný z účastníků smlouvy o spotřebitelském úvěru 

nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků, 

- stanovení maximální výše spotřebitelského úvěru, stanovení výše jednotlivých 

splátek, jejich počtu a přesného časového rozvržení, 

- stanovení jednotlivých plateb, budou-li placeny spolu se spotřebitelským úvěrem, 

pokud jednotlivé platby nelze přesně stanovit, musí byt uveden způsob jejich 

výpočtu, 

- způsob placení, 

- podmínky, za kterých lze předčasně ukončit smluvní vztah. Smyslem těchto opatření 

je, tak jako v ostatních případech, zákonem chránit klienta před jednostranně 

nevýhodnými podmínkami smlouvy. 

Při půjčování jakéhokoliv finančního obnosu je prvořadé pro spotřebitele zjistit, 

kolik finančních prostředků jej toto bude stát. Celková cena spotřebitelských úvěrů 

se skládá ze dvou částí, a to z úroků a z poplatků. Právě tato cena určuje, jak drahý úvěr 

je a zda je pro spotřebitele přijatelný. Pro porovnání výhodnosti jednotlivých úvěrů slouží 

ukazatel, který představuje celkové náklady spojené s úvěrem nebo půjčkou - Roční 

procentní sazba nákladů (dále jen RPSN). Do výpočtu se zahrnují nejen výše úrokové 

sazby, ale i poplatky, které jsou spojené s poskytnutím a správou úvěru. V případě, že 
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RPSN není uvedena ve smlouvě, považuje se úvěr ve smyslu zákona č. 258/2001 Z z., 

ve znění pozdějších předpisů, za neúčelový a klient neplatí ani poplatky spojené s tímto 

úvěrem.  

Novela zákona o spotřebitelských úvěrech, který je platný od počátku roku 2008, 

zavedla maximální úplatu za poskytnutí spotřebitelského úvěru. Horní hranici určuje ve 

výši dvojnásobku průměrné RPSN pro každou kategorii úvěrů. Ta však nesmí překročit 

4 násobek váženého průměru průměrných RPSN za všechny typy spotřebitelských úvěrů. 

V této souvislosti Ministerstvo financí Slovenské republiky čtvrtletně zveřejňuje průměrné 

RPSN nově poskytnutých úvěrů viz příloha č. 2. 

V následující části mé diplomové práce se podrobně zabývám sumarizací údajů 

získaných při mnoha osobních návštěvách porovnávaných bankových subjektů. Z těchto 

osobních konzultací jsem získala množství materiálů a informací, prostřednictvím kterých 

nabízejí jednotlivé typy úvěrových produktů. Všechny tyto zdroje jsem využila pro 

zpracování následujících kapitol a tabulek. 

3.1 Spotřebitelské úvěry v OTP Bance Slovensko, a.s. 
OTP Banka Slovensko, a.s. v oblasti aktivních obchodů připravila pro své klienty 

z řad obyvatelstva pestrou nabídku produktů a služeb, které ve snaze co nejvíce vyhovět 

požadavkům klientů neustále inovuje a modernizuje. Jejím zájmem a krédem 

je spokojenost klienta retailového i korporátního, co nejvyšší kvalita produktů, vysoká 

úroveň poskytovaných služeb, osobní přístup, spolehlivost a důvěra. 

3.1.1 Základní nabídka spotřebitelských úvěrů v roce 2008 

 OTP Banka Slovensko má v základní nabídce spotřebitelských úvěrů 6 typů 

úvěrových produktů: 

 

1. Rychlý spotřebitelský úvěr bez zabezpečení 

Rychlé spotřebitelské úvěry bez zabezpečení jsou určené pro klienty, kteří potřebují 

půjčit menší obnos finančních prostředků bez ručitele a s minimálním dokladováním. Jeho 

parametry uvádím v tabulce č. 7. 
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Tabulka č. 7:  Parametry rychlého spotřebitelského úvěru bez zajištění 

Výše úvěru 5 000 Sk – 100 000 Sk 

Lhůta splatnosti 1 - 60 měsíců 

Forma zajištění Biankosměnka, dohoda o srážkách ze mzdy 

Čerpání úvěru Jednorázové - bezhotovostním převodem na účet klienta 

Splácení úvěru Pravidelné měsíční anuitní splátky 

 

Protože se jedná o nejvíce rizikové úvěry, úroková sazba se u tohoto typu úvěru 

pohybuje v rozpětí od 19,75% - 23,75% p.a.. Standardně jsou poskytovány se životním 

pojištěním OTP Garancia životní pojišťovna, a.s, která kryje riziko smrti a úrazu. 

2. Neúčelový spotřebitelský úvěr 

Tento typ úvěrového produktu nabízí klientům vyšší úvěrový limit, nižší úrokové 

sazby, ale na druhé straně vyžaduje zajištění úvěru ručitelem a jiné podmínky, které 

uvádím v tabulce č. 8. 
 

Tabulka č. 8:  Parametry neúčelového spotřebitelského úvěru 

Výše úvěru 20 000 Sk – 400 000 Sk 

Lhůta splatnosti 1 - 60 měsíců 

Forma zajištění 
Biankosměnka, 1 ručitel, odkupní hodnota kapitálového životního pojištění (dále jen 

KŽP), dohoda o srážkách ze mzdy 

Čerpání úvěru Jednorázové - bezhotovostním převodem na účet klienta 

Splácení úvěru Pravidelné měsíční anuitní splátky 

 

V případě schválení dalšího spotřebitelského úvěru zajištěného ručitelem, aktuální 

zůstatek všech spotřebitelských úvěrů u jednoho dlužníka, nesmí přesáhnout částku 

400 000 Sk. Při neúčelových spotřebitelských úvěrech nad 200 000 Sk se kromě ručitele, 

odkupní hodnoty  KŽP, vyžaduje dodatečné zajištění ve formě pojištění schopnosti splácet 

úvěr a to pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání. 

Úrokové sazby  se pohybují v rozpětí od 10,25%  - 13,25%  p.a.. 
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3. Neúčelový spotřebitelský úvěr zajištěn finančním majetkem 

Neúčelový spotřebitelský úvěr zajištěn finančním majetkem je specifický typ úvěru, 

který je výhodný pro ty klienty, kteří mají své úspory na depozitních účtech a potřebují 

rychle vyřešit přechodný nedostatek finančních prostředků. Finančním majetkem ručí 

za úvěr a současně se jím jejich úspory zhodnocují. Parametry úvěru uvádím v tabulce č. 9. 

Tabulka č. 9:  Parametry neúčelového spotřebitelského úvěru zajištěného finančním majetkem 

Výše úvěru 20 000 Sk – 90 % hodnoty zabezpečení 

Lhůta splatnosti 1 - 240 měsíců 

Forma zajištění 

Vinkulace terminovaného vkladu (úvěry do 500 000 Sk) 

Zřízení zástavního práva k pohledávce na výplatu vkladu (úvěry od 500 001 Sk) 

Předmět zabezpečení: terminovaný vklad v Sk nebo v cizí měně, depozitní certifikát, 

hypotekární záložní listy 

Čerpání úvěru Jednorázové - bezhotovostním převodem na účet klienta 

Splácení úvěru Pravidelné měsíční anuitní splátky 

 

Neúčelové spotřebitelské úvěry, zajištěné finančním majetkem, jsou spotřebitelské 

úvěry zajištěné výhradně a v plném rozsahu vinkulací termínovaných vkladů (korunového 

nebo v cizí měně), resp. zřízením zástavního práva k pohledávce na výplatu vkladu (úvěry 

nad 500 000 Sk) s pevnou sazbou na účtu vedeném v OTP Bance Slovensko. Majitelem 

vinkulovaného termínovanému vkladu může být žadatel o úvěr nebo třetí osoba, přičemž 

může jít o fyzickou osobu - občana nebo podnikatele (fyzickou nebo právnickou osobu). 

Výsledná úroková sazba úvěru se stanoví jako součet úrokové sazby, platné pro 

vinkulovaný termínovaný vklad, kterým je spotřebitelský úvěr zajištěn a aktuální marže 

banky. Banka je oprávněna jednostranně změnit úrokovou sazbu pro úvěr v závislosti 

od změny úrokové sazby platné pro terminovaný vklad. Analogicky postup platí i pro 

úvěry zabezpečené hypotekárními záložními listy nebo depozitními certifikáty. V případě 

neúčelových spotřebitelských úvěrů, zajištěných finančním majetkem, se na ně nevztahuje 

směnka, Dohoda o vyplňovacím právu k dluhopisům ani Dohoda o srážkách ze mzdy.  
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4. Studentský spotřebitelský úvěr 
Studentský spotřebitelský úvěr je určen na financování nákladů na studium, jehož 

parametry uvádím v tabulce č. 10. 

Tabulka č. 10:  Parametry studentského spotřebitelského úvěru 

Typ žadatelé Studenti denního VŠ studia Studenti dálkového VŠ studia 

Výše úvěru 20 000 Sk – 200 000 Sk 20 000 Sk – 300 000 Sk 

Lhůta splatnosti 

1 – 120 měsíců 1 – 60 měsíců 

odklad splátek jistiny – na dobu do ukončení 

studia 

 

bez odkladu splátek jistiny 

Forma zajištění 

biankosměnka, dohoda o srážkách ze mzdy 

 

Solidární dlužníci 

Do 100 000 Sk bez zabezpečení 

Od 100 001 jeden ručitel 

Čerpání úvěru 

Jednorázové čerpaní – měsíční anuitní splátky, 

Postupné čerpaní – po dobu  čerpaní klient platí úrok z vyčerpané sumy, po 

vyčerpání splácí úvěr měsíčními anuitními splátkami, 

Odklad splátek jistiny – v době odkladu splátek platí klient úroky a po ukončení 

odkladu splátek (nejpozději dva měsíce po ukončení studia) splácí úvěr měsíčními 

anuitními splátkami 

Předkládané doklady 
potvrzení o příjmu solidárního dlužníka potvrzení o příjmu klienta 

aktuální potvrzení o návštěvě školy faktura o zaplacení školného 

 

Studentské půjčky jsou určeny na financování nákladů spojených s denní formou 

vysokoškolského studia, na financování nákladů na zahraniční studijní pobyt, financování 

nákladů spojených s dálkovým VŠ studiem. Účel úvěru musí být prokázán potvrzením 

osvědčujícím existenci a výši daného nákladu žadatele o úvěr (např. učebnice, počítač, 

koleje, apod.). Žadatelem o studentský úvěr může být student druhého a vyššího ročníku 

denní formy vysokoškolského studia, osoba ve věku od 18 let, musí být občanem SR, resp. 

musí mít trvalý pobyt na území SR.  

Podmínkou poskytnutí úvěru pro studenta s denní formou studia je přistoupení 

solidárního dlužníka do úvěrového vztahu, např. osoba starší 35 let s preferencí rodičů 

dlužníka. Studentské úvěry mají v porovnání s běžnými spotřebitelskými úvěry nižší 

rizikovou přirážku.  
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5. Spotřebitelský úvěr pro nákup nového osobního motorového vozidla 

Jestliže má klient jasný účel úvěru, a to konkrétně ke koupi nového osobního 

motorového vozidla, OTP Banka má v nabídce výhodný úvěr, jehož parametry uvádím 

v tabulce č. 11 
Tabulka č. 11:  Parametry spotřebitelského úvěru pro nákup nového osobního motorového vozidla 

Účel úvěru Koupě nového osobního motorového vozidla 

 

Výše úvěru 

100 000 Sk – 1 000 000 Sk 

Do 750 000 Sk – akontace min. 20% 

Od 750 001 Sk – akontace min. 30% 

Lhůta splatnosti 12 – 84 měsíců včetně 

Forma zajištění směnka, záložní právo na kupované vozidlo, vinkulace pojištění motorového vozidla, 

vztahujícího se na jeho poškození, zničení, krádež a loupež 

Čerpání úvěru Jednorázové – bezhotovostním převodem na účet prodejce uvedeného na faktuře, 

faktura nesmí byt starší než 6 měsíců od data podání žádosti 

Splácení úvěru Pravidelné měsíční anuitní splátky 

 

6. Spotřebitelský úvěr pro nákup ojetého motorového vozidla 

Spotřebitelský úvěr na nákup ojetého motorového vozidla se oproti předchozímu 

odlišuje tím, že je nižší úvěrový limit. Jeho parametry uvádím v tabulce č. 12.   

Tabulka č. 12:  Parametry spotřebitelského úvěru pro nákup ojetého motorového vozidla 

Účel úvěru Koupě ojetého osobního motorového vozidla - maximální stáří 5 let 

Výše úvěru 100 000 Sk – 400 000 Sk 

max. 70% z koupené ceny auta 

Lhůta splatnosti 12 – 84 měsíců včetně 

Forma zajištění směnka, záložní právo na kupované vozidlo, vinkulace pojištění motorového vozidla, 

vztahujícího se na jeho poškození, zničení, krádež a loupež 

 

Čerpání úvěru 

Jednorázové – bezhotovostním převodem na účet prodejce uvedeného na faktuře nebo 

v smlouvě o koupi faktura nebo smlouva o koupi nesmí byt starší než 6 měsíců od data 

podání žádosti 

Splácení úvěru Pravidelné měsíční anuitní splátky 
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Úvěrový produkt ke koupi nového i ojetého automobilu je výhodný pro klienty, 

u kterých je zřejmý účel použití finančních prostředků, a to z důvodu získání půjčky 

za nejnižší úrokové sazby a bez ručitele. Úroková sazba je stanovena pevnou sazbou, 

a to 8,25% p.a.. Podmínkou čerpání spotřebitelského úvěru ke koupi osobního motorového 

vozidla je uzavření, resp. podepsání dokumentů, předložení potvrzení o registraci 

zástavního práva na osobní motorové vozidlo v NCRzp (nebo výpis z NCRzp), ze kterého 

bude vyplývat, že zástavní právo banky bylo registrováno jako první v pořadí, předložení 

smlouvy o pojištění škod na vozidle a dokladu o vinkulovaní pojistného plnění z této 

smlouvy ve prospěch banky, zaplacení jednorázového poplatku za zpracování spotřebního 

úvěru, podání převodního příkazu na čerpání úvěru, předložení dokladu, resp. potvrzení 

prodejce o zaplacení části kupní ceny koupeného osobního motorového vozidla, která 

představuje rozdíl mezi celkovou kupní cenou a jejích částí, hrazenou prostřednictvím 

úvěru. 

 Smlouvu o pojištění škod na osobním motorovém vozidle klient uzavře s příslušnou 

pojišťovnou prostřednictvím prodejce osobních motorových vozidel nebo sám 

s pojišťovnou podle vlastního výběru. Pojistné je třeba vinkulovat ve prospěch banky ve 

výši fakturované ceny, resp. kupní ceny koupeného motorového vozidla. Specifickou 

podmínkou po vyčerpání úvěru je povinnost klienta předložit technický průkaz koupeného 

osobního motorového vozidla, s přepisem na dlužníka banky, do 60 dnů ode dne vyčerpání 

úvěru.  

3.1.2 Splatnost spotřebitelských úvěrů 

Spotřebitelský úvěr musí být splacen nejpozději do dne dovršení 65. roku života 

každého z účastníků úvěrového vztahu, žadatele, spolužadatele, ručitelů.  

 

3.1.3 Návratnost spotřebitelských úvěrů pro obyvatelstvo 

Návratnost banka ověřuje na základě předskoringu žadatele o úvěr na základě 

dokladů prokazujících příjmy a výdaje žadatele: 
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• ze závislé činnosti  

• z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti  

• z pronájmu  

• z kapitálového majetku  

• ze sociálních dávek dlouhodobého charakteru.  

3.1.4 Úročení spotřebitelských úvěrů 

Neúčelové spotřebitelské úvěry se splatností nad jeden rok a studentské úvěry jsou 

úročeny pohyblivou úrokovou sazbou. Neúčelové krátkodobé spotřebitelské úvěry 

se splatností do jednoho roku včetně a účelové spotřebitelské úvěry ke koupi osobního 

motorového vozidla jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou. Úvěry zajištěné termínovaným 

vkladem na účtu či depozitní knížce jsou úročeny sazbou, tvořenou součtem úrokové 

sazby, kterou je úročen termínový vklad na účtu, depozitní knížce a marže banky. 

 Pohyblivá úroková sazba se skládá ze specifické základní úrokové sazby pro 

spotřebitelské úvěry a rizikové přirážky. Riziková přirážka zvyšuje základní úrokovou 

sazbu v závislosti na  skoringové analýze. Poplatky spojené s poskytováním a správou 

spotřebitelských úvěrů jsou obsažené v Ceníku pro poskytování peněžních a jiných služeb 

v OTP Bance Slovensko, a.s. (viz příloha č. 3). 

3.1.5 Pojištěné spotřebitelské úvěry 

 

a) standardně pojištěné spotřebitelské úvěry: 

 jsou úvěry, při nichž klient uzavře v libovolné pojišťovně nad rámec povinných 

podmínek banky pojištění úvěrové pohledávky, resp. životní pojištění, které 

pokrývá minimální riziko smrti a úrazu a vinkuluje pojistné plnění z této 

smlouvy ve prospěch banky, a to minimálně ve výši objemu požadovaného 

úvěru. Standardní pojištěné spotřebitelské úvěry mají v porovnání 

se standardními úvěry nižší rizikovou přirážku. Úrokové zvýhodnění se netýká 

spotřebitelských úvěrů zajištěných finančním majetkem, účelových 

spotřebitelských úvěrů na nákup osobního motorového vozidla a studentských 

půjček, vzhledem k specifickému způsobu jejich úročení. 
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b) nové pojištěné spotřebitelské úvěry:  

 jsou úvěry, při kterých je klient nad rámec povinných obchodních podmínek 

banky pojištěn v OTP Garancia životní pojišťovně, a.s, které kryje riziko smrti 

a úrazu a pojistné plnění vinkuluje ve prospěch banky. Nové pojištěné 

spotřebitelské úvěry mají díky vinkulovanému pojistnému plnění ve prospěch 

banky nižší rizikovou přirážku jako ostatní standardní úvěry. Úrokové 

zvýhodnění se týká všech druhů spotřebitelských úvěrů, které má banka 

v portfoliu do výše jednoho úvěru 200 000 Sk. OTP Banka klientovi účtuje 

pojistné formou poplatku za zajištění pojištění podle platného ceníku banky. 

3.2 Spotřebitelské úvěry v ČSOB SR, a.s. 
Za vynikajícími obchodními výsledky banky stojí pokračující zlepšování produktů 

a distribuční inovace. ČSOB Spotřebitelský úvěr dává klientům možnost výhodně 

financovat nákup čehokoliv - nákup auta, nábytku, dovolené u moře nebo dárků pro své 

blízké. Klient má možnost vybrat si úvěr vázaný na konkrétní účel nebo může dát přednost 

využití prostředků bez dokladování účelu. 

3.2.1 Základní nabídka spotřebitelských úvěrů 

ČSOB má v základní nabídce spotřebitelských úvěrů tři typy úvěrových produktů: 

1. Neúčelový spotřebitelský úvěr 

Neúčelový spotřebitelský úvěr od ČSOB je úvěr, který banka poskytuje při vyšších 

objemech se zajištěním a při menším objemu bez zajištění. Konkrétní parametry uvádím 

v tabulce č. 13 a č. 14. 

Tabulka č. 13:  Parametry neúčelového spotřebitelského úvěru 

Výše úvěru 20 000 Sk – 600 000 Sk 

Lhůta splatnosti 12 – 60 měsíců 

Forma zajištění 
1 ručitel, depozit - zástavní právo k pohledávce - vklad v ČSOB, 

bankopojištění, dohoda o srážkách ze mzdy 

Čerpání úvěru jednorázově - bezhotovostním převodem na účet klienta 

Splacení úvěru pravidelné měsíční anuity splátky 
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Maximální limit spotřebitelského úvěru je určen systémem Credit flow a nesmí 

překročit celkovou úvěrovou angažovanost klienta pro nezajištěné úvěry. Celková úvěrová 

angažovanost pro nezajištěné úvěry je celková suma poskytnutých nezajištěných úvěrů 

v ČSOB. 

Tabulka č. 14: Limity úvěrové angažovanosti na jednoho klienta v SKK 

 

Celková úvěrová angažovanost 

Existující klient ČSOB Neklient ČSOB 

Jeden žadatel 
Po přistoupení 

další osoby 
Jeden žadatel 

Po přistoupení 

další osoby 

Limit spotřebitelského 

úvěru 

20 000 Sk -

300 000 Sk 

20 000 Sk -

600 000 Sk 

20 000 Sk - 

150 000 Sk 

20 000 Sk - 

450 000 Sk 

 

Při výši požadovaných neúčelových spotřebitelských úvěrů poskytovaných 

ČSOB SR jsou klienti rozděleni do dvou skupin, a to na stávající klienty ČSOB a neklienty 

ČSOB. Za stávajícího klienta ČSOB se považuje osoba, která má v bance vedený běžný 

účet alespoň šest měsíců, přičemž není rozhodující, zda je na účet zasílána mzda. Další 

osoby, které mohou přistoupit k úvěru je spolužadatel nebo ručitel, kteří musí splnit stejná 

kritéria jako žadatel. Spolužadatelem může být manžel, druh/družka žijící ve společné 

domácnosti, rodiče ve společné domácnosti, jejichž příjmy se započítávají do celkových 

zdrojů domácnosti.  

Minimální splatnost úvěru je 12 měsíců, maximální doba se určuje podle účelu 

a věku klienta. Neúčelový úvěr je čerpaný jednorázově bezhotovostním převodem na účet 

klienta k termínu uvedenému ve smlouvě, nejpozději do jednoho měsíce od uzavření 

smlouvy. Splátky spotřebitelského úvěru probíhají automaticky měsíčním inkasem z účtu 

klienta vedeného v ČSOB nebo technického účtu otevřeného pro účely splácení úvěru. 

Klient si může zvolit libovolný den v měsíci, kdy bude úvěr splácet.  

S každou osobou, která podepisuje úvěrovou smlouvu a ručitelské prohlášení a má 

příjem ze závislé činnosti se uzavírá Dohoda o srážkách ze mzdy. ČSOB při neúčelových 

spotřebitelských úvěrech nabízí bankopojištění, podle pojistných podmínek u ČSOB 

pojišťoven, při kterém je pojistné plnění automaticky vinkulované ve prospěch banky. 

Je stanovena jako 1/12 z 1% počáteční výše úvěru.  
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Splátky měsíčního pojistného se provádějí formou poplatku na úvěrovém účtu. 

Měsíční výše poplatku je pevná, platná po celou dobu trvání úvěrového vztahu mezi 

klientem a bankou. Spotřebitelský úvěr je zajištěn ručitelem - podpisem ručitelského 

prohlášení, zástavním právem k pohledávce - vklad, který je v ČSOB založený, blokací 

peněžních prostředků na běžném účtu nebo na termínovaném vkladu. 

2. Účelový spotřebitelský úvěr pro nákup nového osobního motorového vozidla   
ČSOB autoúvěr  
Jde o specifický úvěrový produkt ke koupi nového automobilu, jehož parametry 

uvádím v tabulce č. 15. 

 

Tabulka č. 15:   Parametry účelového spotřebitelského úvěru pro nákup nového osobního 

motorového vozidla – ČSOB autoúvěr 

Účel úvěru Koupě nového osobního motorového vozidla 

Výše úvěru 
Profinancovaní celé hodnoty vozidla až do výše 600 000 Sk bez minimální vlastní 

hotovosti 

Lhůta splatnosti 12 – 84 měsíců včetně 

Forma zajištění 
1 ručitel, dohoda o srážkách se mzdy, vinkulace pojištění motorového vozidla, 

vztahujícího se na jeho poškození, zničení, krádež či loupež při úvěru nad 200 000 Sk 

Čerpání úvěru 

Jednorázové – bezhotovostním převodem na účet prodejce uvedeného na faktuře, nebo 

v smlouvě o koupi 

Faktura nebo kupní smlouva musí mít datum splatnosti v období čerpání úvěru. 

Splácení úvěru Pravidelné měsíční anuitní splátky 

 
Spotřebitelský úvěr pro nákup nového motorového vozidla má výhodu oproti 

standardnímu úvěru i v tom, že má delší lhůtu splatnosti a nižší úrokové sazby. Úrokové 

sazby ČSOB AUTOÚVĚR závisí na výši půjčených finančních prostředků a doby splácení 

úvěru. Nejvýhodnější úrokovou sazbu může klient získat při splatnosti úvěru do 1 roku 

za 8,90%. Při splatnosti úvěru od 2 do 3 roků je platná úroková sazba 12,10% a pro 4 roky 

je 12,60%. Na období od 5 - 7 let si může klient půjčit za 13,60 - 13,80%. Při výpůjčce 

do 200 000 Sk ČSOB nepožaduje havarijní pojištění ani vinkulace pojistky. 
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3. Účelový spotřebitelský úvěr pro nákup ojetého osobního motorového vozidla  
ČSOB autoúvěr 
Specifický úvěrový produkt, nabízený pro nákup ojetého motorového vozidla, 

se odlišuje od předchozího typu úvěru kratší lhůtou splatnosti a nepatrnými změnami 

v úrokových sazbách. Parametry úvěru uvádím v tabulce č. 16. 

 

Tabulka č. 16:   Parametry účelového spotřebitelského úvěru pro nákup ojetého osobního 

motorového vozidla – ČSOB autoúvěr  

Účel úvěru Nákup ojetého osobního motorového vozidla 

Výše úvěru 
Profinancovaní celé hodnoty vozidla až do výše 600 000 Sk bez minimální vlastní 

hotovosti  

Lhůta splatnosti 12 – 60 měsíců včetně 

Forma zajištění 
1 ručitel, dohoda o srážkách se mzdy, vinkulace pojištění motorového vozidla, 

vztahujícího se na jeho poškození, zničení, krádež či loupež při úvěru nad 200 000 Sk 

Čerpání úvěru 

Jednorázové – bezhotovostním převodem na účet prodejce uvedeného na faktuře nebo 

v smlouvě o nákupu. Faktura nebo kupní smlouva musí mít datum splatnosti v období 

čerpání úvěru. 

Splácení úvěru Pravidelné měsíční anuitní splátky 

 

V žádosti o účelový úvěr u obou typů musí být uveden standardní účel použití. Jako 

doklad prokazující účel slouží faktura nebo kupní smlouva. Při účelových spotřebitelských 

úvěrech na auto nad 200 000 Sk ČSOB vyžaduje vinkulování havarijního pojištění 

ve prospěch banky. Čerpání účelového spotřebitelského úvěru je možné po podpisu 

smluvní dokumentace a po splnění všech smluvně dohodnutých podmínek. Datum 

splatnosti musí být v období čerpání úvěru. Je možné zpětné proplácení na účet klienta, 

a to při doložení dokladů, z nichž je zřejmé, že klient již platbu zrealizoval a zároveň 

uhrazený platební doklad je na jeho jméno nebo na jméno spolužadatele.  

Akceptuje se pouze pokladní doklad z registrační pokladny, faktura, dodací list 

vystavený maximálně 3 měsíce před podpisem úvěrové smlouvy. Zpětné proplácení 

do výše hodnoty 100% je možné pouze na základě faktury, která je vystavena na jméno 

žadatele nebo spolužadatele. Údaje na faktuře musí odpovídat údajům v osvědčení 
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o registraci vozidla. V případě použití pokladních bloků, kde není uvedeno jméno, 

je možné zpětně hradit částku do výše 50% schváleného úvěru, maximálně do výše 

150 000 Kč. 

3.2.2 Splatnost spotřebitelských úvěrů  

Spotřebitelský úvěr musí být splacen nejpozději do dne dovršení 65. roku života 

každého z účastníků úvěrového vztahu, žadatele, spolužadatele, ručitelů. 

3.2.3 Návratnost spotřebitelských úvěrů pro obyvatelstvo  

Návratnost banka ověřuje na základě předskoringu žadatele o úvěr, na základě 

dokladů prokazujících příjmy a výdaje žadatele. 

3.2.4 Úrokové sazby a poplatky 

Úroková sazba je sjednána jako pevná (fixní) a je stanovena bankou na celou dobu 

splatnosti úvěru. Vedle standardního úroku je banka oprávněna z částek, u kterých je klient 

v prodlení (jde o úhradu jistiny, úroků, poplatků, odměn a provizí), účtovat úrok 

z prodlení. Sazba úroků z prodlení je smluvně sjednána při uzavírání smlouvy a je platná 

po celou dobu trvání úvěrového vztahu. Poplatky jsou uvedeny v sazebníku banky 

(viz. příloha č. 4). V souladu s platným sazebníkem se ve smlouvě dohodne poplatek 

za předčasné splacení. 

3.3 Spotřebitelské  úvěry v Tatra bance, a.s. 
Tatra banka zaznamenala značný růst zájmu obyvatelstva v oblasti spotřebitelských 

úvěrů.  Ačkoliv je v těchto oblastech silná konkurence, Tatra banka dokázala zvýšit svůj 

podíl při spotřebitelských úvěrech z 12% v roce 2006 na 15% v roce 2007 a ještě více 

posílit pozici na trhu retailových úvěrů. Tatra banka nabízí neúčelové spotřebitelské úvěry 

a neúčelové úvěry zajištěné finančními prostředky, které jsou během celého roku 

podporovány úspěšnou sérií reklamních kampaní a dalšími aktivitami zaměřenými 

na využití vlastního portfolia klientů. 

3.3.1 Základní nabídka spotřebitelských úvěrů 

Tatra banka má v základní nabídce spotřebitelských úvěrů dva typy úvěrových 

produktů:  
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1. Neúčelový spotřebitelský úvěr TB Classic 

Tatra banka poskytuje neúčelový spotřebitelský úvěr TB Classic v různých limitech 

a podle toho buď vyžaduje zajištění úvěru ručitelem, nebo pokud se jedná o nižší objem, 

poskytuje úvěry i bez ručitele. Parametry tohoto úvěrového produktu uvádím 

v tabulce č. 17 a 18. 

Tabulka č. 17:   Parametry neúčelového spotřebitelského úvěru TB Classic 

Výše úvěru 30 000Sk – 700 000 Sk 

Lhůta splatnosti 12 – 72 měsíců 

Forma zajištění 

Dohoda o srážkách ze mzdy a z jiných příjmů 

Ručitelské prohlášení - uzavírá se, když je 

v úvěrovém vztahu potřebný ručitel 

Čerpání úvěru 
Jednorázové - bezhotovostním převodem na účet 

klienta 

Splácení úvěru Pravidelné měsíční anuitní splátky 

. 

Úvěr může být poskytnut klientům i neklientům. Konkrétní výše úvěrového limitu 

závisí na rozhodnutí klienta v souladu s maximálním limitem vypočítaným automaticky 

hodnotícím modelem pro konkrétního klienta, a to pro následující kategorie úvěrů uvedené 

v tabulce č. 18. 

Tabulka č. 18:   Limity neúčelového spotřebitelského úvěru TB Classic 

Limit úvěru v SKK Klient Tatra Banky nad 1 rok Neklient a klient do 1 roka 

Do 200 000 Sk 
bez spoludlužníka, 

bez ručitele 

bez spoludlužníka, 

bez ručitele 

od 200 001 Sk do 300 000 Sk bez spoludlužníka, 

bez ručitele 

se spoludlužníkem, 

resp. s ručitelem 

od 300 001 Sk do 400 000 Sk 
s ručitelem 

Od 400 001 Sk do 500 000 Sk 
se spoludlužníkem, 

resp. s ručitelem 

Od 500 001 Sk do 700 000 Sk s ručitelem neposkytuje se 

 



Anna Mikolášová:  ANALÝZA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ VE VYBRANÝCH BANKÁCH SR 

 

2009  38 

 

Neúčelový úvěr TB Classic patří mezi jednoduché a snadno dostupné úvěry. Při tomto 

typu úvěru není třeba dokladovat účel použití poskytnutých finančních prostředků. Tento 

produkt je určen pro fyzické osoby ve věku 18 - 65 let s trvalým pobytem na území SR, 

včetně cizinců s trvalým pobytem na území SR, maximálně však na dobu platnosti 

povolení k trvalému pobytu.  

 Minimální výška úvěru je od 30 000 Sk a maximální horní hranice 500 000 Sk pro 

klienty Tatra banky do 1 roku resp. u neklientů a 700 000 Sk pro klienty Tatra banky nad 

1 rok. Splatnost úvěru je od 12 do 72 měsíců.  

2. Neúčelový spotřebitelský úvěr TB Garant 

Neúčelový spotřebitelský úvěr TB Garant je výhodná forma čerpání úvěru, neboť 

v sobě zahrnuje čerpání finančních prostředků banky a zároveň souběžné využití vlastních 

úspor klienta, resp. úspor ručitele. 

Tabulka č. 19:   Parametry neúčelového spotřebitelského úvěru TB Garant 

Výše úvěru 30 000 Sk – 5 000 000 Sk 

 

Lhůta splatnosti 

min. 1 rok 

max. 1 rok pro kontokorentní úvěr (dále jen KTK) s automatickou prolongací 

max. 10 let pro splátkový úvěr (dále jen SPL) 

Forma zajištění 

Terminovaný účet vedený v Tatra bance, 

Vkladní knížka vedená v Tatra bance, 

Podílové listy fondů TAM + Profilové fondy TAM + Zaistený fond TAM 

Čerpání úvěru Úvěr se poskytuje na BÚ klienta v SKK nebo v EUR, 

 

Splácení úvěru 

v případě KTK úvěrů stačí jistinu (povolené přečerpání vyrovnat jednorázově po dobu 

čerpání úvěru k datu splatnosti, úroky jsou zúčtované pravidelně k ultimu měsíce z BÚ 

klienta, v případě SPL úvěrů jsou splátky úroků i jistiny spláceny pravidelně na 

základě dohodnuté frekvence splácení 

 

Banka nepožaduje prokázání účelu použití, navzdory poskytnutým úvěrovým 

limitům, protože úvěr je 100% zajištěn. To znamená, že zajištění úvěru je vždy vyšší než 

samotná výše poskytnutého úvěru. V závislosti na typu zabezpečení je možné poskytnout 

klientům úvěr do výše 95% hodnoty zajištění. 
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3.3.2 Splatnost spotřebitelských úvěrů 

Spotřebitelský úvěr musí byt splacen nejpozději do 65. roku života každého 

z účastníků úvěrového vztahu žadatele, spolužadatele, ručitele. 

3.3.3 Návratnost spotřebitelských úvěrů pro obyvatelstvo 

U neúčelového spotřebitelského úvěru návratnost banka ověřuje na základě 

automatického hodnotícího modelu pro konkrétního klienta na základě dokladů 

prokazujících příjmy a výdaje žadatele. U neklientů je třeba dokladovat příjem Potvrzením 

o příjmu ze závislé činnosti nebo z  podnikání. Dodatečně mohou být vyžádány i jiné 

doklady, např. výpis z účtu, či doklady o splacení závazku účastníka úvěrového vztahu. 

Žadatel, který je klientem banky s pravidelným příjmem po dobu 6 měsíců bez přerušení, 

ve formě bezhotovostních převodů od uvedeného zaměstnavatele na běžný účet v SKK  

nebo vlastní vkladní knížku vedenou v Tatra bance nebo má bezhotovostní převody 

(zahraniční platbou) od uvedeného zaměstnavatele na běžný účet  nebo má vkladní  knížku 

v cizí měně vedenou v Tatra bance, pak nemusí dokladovat příjmy Potvrzením o příjmu. 

U typu produktu  TB Garant  banka nevyžaduje dokladovat příjem klientů. 

3.3.4 Úročení spotřebitelských úvěrů 

 Úroková sazba u typu produktu TB Classic je fixní po celou dobu splatnosti úvěru 

v závislosti od ratingu a od skutečnosti, zda jde o klienta Tatra banky do 1 roku nebo 

neklienta. Úroky jsou automaticky zahrnuty v anuitní splátce. U spotřebitelského úvěru 
TB Garant je úroková sazba stanovená fixně a v pravidelných intervalech se přehodnocuje. 

3.3.5 Pojištění spotřebitelských úvěrů 

Pojištění k úvěru TB Classic je nepovinné a zajišťuje ochranu dlužníka v případě 

vzniku neočekávaných životních situací - úmrtí, invalidita, pracovní neschopnost a ztráta 

zaměstnání. Konkrétní typ pojištění závisí na výběru klienta, v souladu s konkrétními 

podmínkami pro vstup do pojištění. Pojistné se vyúčtuje v den splatnosti anuitní splátky 

z účtu klienta. Pojištění k úvěru TB Garant se nevyžaduje. 

Za opožděné splátky spotřebního úvěru si Tatra banka účtuje sankční úrok, který 

se vypočítává za každý den prodlení. Po schválení žádosti o úvěr a podpisu úvěrové 

dokumentace je částka úvěru převedena jednorázovým bezhotovostním převodem 

na běžný účet klienta v Sk. Klient splácí úvěr měsíčně ve formě anuitních splátek formou 
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přímého inkasa v kalendářní den zvolený klientem. Z poskytnutého spotřebního úvěru 

je účtován poplatek ve výši 2% z výše poskytnutého úvěru, také si banka inkasuje poplatky 

za vedení úvěrového účtu ve výši 60 Sk/měsíc a ostatní poplatky podle platného ceníku 

banky (viz příloha č. 5). 
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4 ANALÝZA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ 
Ve třetí kapitole jsem podrobně uvedla jednotlivé typy spotřebitelských úvěrů 

a jejich parametry, které měly v nabídce OTP Banka Slovensko, ČSOB a Tatra banka 

v průběhu roku 2008. Spotřebitelské úvěry pro obyvatelstvo ve vybraných bankách 

Slovenska se liší jak spodní, tak horní hranicí úvěrového limitu, formou zajištění, 

splatností i účelem. Banky většinou vyžadují, aby klient u nich vedl účet několik měsíců 

před přidělením úvěru, což se například zohledňuje při ratingu klienta v tzv. hodnotícím 

modelu klienta. Obecným pravidlem, společným pro všechny, je nutnost být občanem 

Slovenské republiky (nebo cizincem s trvalým pobytem v SR) a mít dostatečný příjem, 

který umožní úvěr splácet. Věková hranice se pohybuje zpravidla od 18 let a splatnost 

úvěru nesmí sahat do penzijního věku. V následujících, mnou vypracovaných tabulkách, 

uvádím jednotlivé typy spotřebitelských úvěrů, které lze srovnávat a dokumentuji je 

na modelových příkladech při úrokové sazbě s nejnižším a nejvyšším rozpětím. 

4.1 Srovnání neúčelových spotřebitelských úvěrů bez zajištění 
V tabulce č. 20 porovnávám spotřebitelské úvěry bez zajištění.   

 

Tabulka č. 20:   Srovnáni neúčelových spotřebitelských úvěrů bez zajištění 

Název OTP Banka Slovensko ČSOB Tatra banka 

Typ úvěru 
Rychlý spotřebitelský úvěr 

bez zajištění 

Neúčelový spotřebitelský 

úvěr 

Neúčelový spotřebitelský 

úvěr TB Classic 

Výše úvěru u neklienta 

banky v Sk 
Od 5 000 - 100 000  Od 20 000 - 100 000  Od 30 000 - 200 000  

Lhůta splatnosti 
Od 1 měsíce do 60 

měsíců 

Od 12 měsíců do 60 

měsíců 

Od 12 měsíců do 72 

měsíců 

Forma zajištění 
Biankosměnka, dohoda o 

srážkách ze mzdy 
Dohoda o srážkách ze mzdy 

Čerpání úvěru Jednorázovým bezhotovostním převodem na účet klienta 

Splácení úvěru Pravidelné měsíční anuitní splátky 

Úroková sazba v % p.a. 19,75 - 23,75 10,50 - 15,80 9,90 - 18,90 
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Při neúčelových spotřebitelských úvěrech bez sekundárního zabezpečení je nejnižší 

spodní hranice úvěrového limitu od částky 5 000 Sk v OTP Bance Slovensko a nejvyšší 

limit na úvěr do částky 200 000 Sk má Tatra banka. Při tomto typu úvěru jsou odlišné 

i lhůty splatnosti. V OTP Bance si může klient splatit úvěr již po 1 měsíci od vyčerpání 

úvěru, v ČSOB a Tatra bance musí splácet nejméně 12 měsíců. Nejdelší doba splatnosti 

je v Tatra bance, a to až 72 měsíců. Zajištění úvěru ve všech třech bankách je dohodou 

o srážkách ze mzdy, v případě OTP Banky se vyžaduje biankosměnka. Protože tento typ 

úvěru je bez sekundárního zabezpečení, tj. nevyžaduje ručitele a patří mezi nejrizikovější, 

banky jej poskytují za vyšší úrokové sazby než ostatní neúčelové spotřebitelské úvěry. 

V OTP Bance Slovensko jsou úrokové sazby do jednoho roku pevné (fixní) a nad jeden 

rok jsou pohyblivé. V ČSOB a Tatra bance jsou úrokové sazby fixní podle lhůty splatnosti. 

 V následujících tabulkách č. 21 a 22 uvádím poplatky, které si banky účtují při 

poskytnutí neúčelového spotřebitelského úvěru bez zajištění, a které se započítávají 

do RPSN: 

Tabulka č. 21: Poplatek za vedení úvěrového účtu 

Banka Měsíční poplatek v Sk Roční poplatek v Sk 

OTP Banka Slovensko 65 780 

ČSOB 60 720 

Tatra banka 60 720 

 

Nejvyšší náklady na správu úvěrového účtu má OTP Banka Slovensko, o 60 Sk 

ročně více než ČSOB nebo Tatra Banka. 

 
Tabulka č. 22: Poplatek za zpracování úvěrového obchodu 

Banka Jednorázový poplatek za poskytnutí úvěru 

OTP Banka Slovensko 2% z poskytnutého úvěru – minimálně 1 000 Sk 

ČSOB 2% z poskytnutého úvěru – minimálně 1 000 Sk, maximálně 6 000 Sk 

Tatra Banka 2% z poskytnutého úvěru 
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Jednorázové poplatky za poskytnutí úvěru činí 2% ze sumy úvěru, ale mohou být 

omezeny minimální a maximální hranicí poplatku. U OTP Banky Slovensko je minimální 

hranice poplatku rovna 1000 Sk, což je nevýhodné pro malé částky, ale zároveň neurčená 

horní hranice prodražuje celkovou výši úvěru. ČSOB má určenou minimální hranici 

ve výši 1 000 Sk, maximální hranici ve výši 6 000 Sk, což v případě vyššího objemu úvěru 

znamená nižší náklady na úvěr. Tatra banka má poplatek ve výši 2 % z objemu úvěru, ale 

nemá určeno rozpětí, což je výhodnější při nižších částkách úvěru, konkrétně pod částku 

50 000 Sk. 

Pro srovnání tohoto typu úvěru uvádím modelový příklad č. 1:  

Klient má zájem o neúčelový spotřebitelský úvěr ve výši 100 000 Sk na dobu tří let. 

Jeho čistý měsíční příjem po odečtení všech výdajů činí 20 000 Sk. Je svobodný, bydlí 

ve společné domácnosti s rodiči. 

V tabulce č. 23 a 24 je uvedeno srovnání nákladu s nejnižší a nejvyšší úrokovou 

sazbou. 

Tabulka č. 23: Srovnání celkových nákladů na úvěr ve výši 100 000 Sk při úrokové sazbě 

s nejnižším rozpětím 

Název OTP Banka Slovensko ČSOB Tatra banka 

Typ úvěru Neúčelový spotřebitelský 

úvěr bez zajištění 

Neúčelový 

spotřebitelský úvěr 

Neúčelový spotřebitelský 

úvěr TBClassic 

Poplatek za zpracování 

žádosti v Sk 

2 000 2 000 2 000 

Roční poplatek za vedení 

úvěrového účtu v Sk 

2 340 2 160 2 160 

Úroková sazba  v % p.a. 19,75 13,80 9,90 

Měsíční anuitní splátka v Sk 3 703 3 408 3 222 

Úroky celkem v Sk 33 308 22 688 15 992 

Poplatky celkem v Sk 4 340 4 160 4 160 

Náklady na úvěr celkem v Sk 137 648 126 848 120 152 

RPSN v % 25,6 18,17 13,63 
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Za poskytnutý úvěr ve výši 100 000 Sk, při úrokové sazbě 19,75% p.a. na dobu tří let 

v OTP Bance Slovensko klient zaplatí celkově 137 648 Sk. Roční procentuální sazba 

nákladů je 25,6%. V ČSOB za stejnou částku, ale při úrokové sazbě 13,80% p.a. klient 

zaplatí 126 848 Sk. Roční procentuální míra nákladů činí 18,17%. V Tatra bance při stejné 

výši úvěru a úrokové sazbě 9,90% p.a. zaplatí 120 152 Sk. Nejvýhodnější úvěr pro klienta 

je Neúčelový spotřebitelský úvěr TB Classic, který je ve srovnání s OTP Bankou Slovensko 

nižší o 17 496 Sk a ve srovnání s ČSOB je nižší o 6 696 Sk. V případě Tatra banky 

a OTP Banky Slovensko jsem při výpočtu anuitní splátky vycházela z nejnižšího rozpětí 

úrokových sazeb. ČSOB má stanoveny fixní úrokové sazby podle jednotlivých let.  

Tabulka č. 24: Srovnání celkových nákladů na úvěr ve výši 100 000 Sk, při úrokové sazbě 

s nejvyšším rozpětím 

Název 
OTP Banka Slovensko ČSOB Tatra banka 

Typ úvěru 
Neúčelový spotřebitelský 

úvěr bez zajištění 

Neúčelový 

spotřebitelský úvěr 

Neúčelový spotřebitelský 

úvěr TBClassic 

Poplatek za zpracování žádosti v Sk 2 000 2 000 2 000 

Roční poplatek za vedení 

úvěrového účtu v Sk 

2 340 2 160 2 160 

Úroková sazba  v % p.a. 23,75 13,80 18,90 

Měsíční anuitní splátka v Sk 3 910 3 408 3 661 

Úroky celkem v Sk 40 760 22 688 31 796 

Poplatky celkem v Sk 4 340 4 160 4 160 

Náklady na úvěr celkem v Sk 145 100 126 848 135 956 

RPSN v % 30,72 18,17 24,37 

Ve druhé variantě jsem provedla výpočet z nejvyššího rozpětí úrokových sazeb 

v OTP Bance Slovensko a v Tatra bance. V ČSOB jsou stejné úrokové sazby. V tomto 

případě při požadované výši úvěru 100 000 Sk je nejvýhodnější Neúčelový spotřebitelský 

úvěr v ČSOB při úrokové sazbě 13,80% p.a. Klient zaplatí celkově 126 848 Sk. Roční 

procentuální sazba nákladů je 18,17%. Druhá v pořadí je Tatra banka, kde by při úrokové 

sazbě 18,90% p.a.  klient zaplatí 135 956 Sk. Roční procentuální sazba nákladů je 24,37%. 

Nejdražší úvěr je Rychlý spotřebitelský úvěr bez zajištění v OTP Bance Slovensko, kde 

celkové náklady na úvěr při úrokové sazbě 23,75% p.a. činí 145 100 Sk. Roční 
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procentuální míra nákladů je 30,72%. Ve srovnání s Tatra bankou jsou náklady úvěru vyšší 

o 18 252 Sk a s ČSOB jsou vyšší o 9 144 Sk.  

Modelový příklad s nejnižší úrokovou sazbou je znázorněn v grafu č. 1 a modelový 

příklad s nejvyšší úrokovou sazbou znázorňuje graf č. 2. 

 

Graf č. 1: Srovnání celkových nákladů na úvěr ve výši 100 000 Sk při úrokové sazbě s nejnižším rozpětím 

 

 

Graf č. 2: Srovnání celkových nákladů na úvěr ve výši 100 000 Sk při úrokové sazbě s nejvyšším rozpětím 

Suma úvěru [Sk] Úroky celkem [Sk] Poplatky celkem [Sk] Náklady na úvěr 
celkem [Sk]

100 000

40 760

4 340

145 100

100 000
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4 160

126 848

100 000
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4 160
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OTP Banka Slovensko ČSOB Tatra banka

 

Suma úvěru [Sk] Úroky celkem [Sk] Poplatky celkem [Sk] Náklady na úvěr 
celkem [Sk]

100 000

33 308

4 340

137 648

100 000

22 688

4 160

126 848

100000

15992
4160

120152

OTP Banka Slovensko ČSOB Tatra banka
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4.2 Srovnání neúčelových spotřebitelských úvěrů zajištěných 
ručitelem 

Srovnání neúčelových spotřebitelských úvěrů zajištěných ručitelem je uvedeno 

v tabulce č. 25. 

 
Tabulka č. 25:  Srovnání neúčelových spotřebitelských úvěrů zajištěných ručitelem 

Název OTP Banka Slovensko ČSOB Tatra banka 

Typ úvěru Neúčelový spotřebitelský úvěr 
Neúčelový spotřebitelský 

úvěr 

Neúčelový 

spotřebitelský úvěr  
TBClassic 

Výše úvěru  

u neklienta banky  

v Sk 

Od 20 000 – 400 000  Od 20 000 – 450 000  Od 30 000 – 500 000  

Lhůta splatnosti Od 1 měsíce do 60 měsíců 
Od 12 měsíců  

do 60 měsíců 

Od 12 měsíců  

do 72 měsíců 

Forma zajištění 
Biankosměnka, 1 ručitel, 

odkupní hodnota kapitálového 
životného pojištění, dohoda o 

srážkách ze mzdy 

Dohoda o srážkách ze mzdy, Ručitelské vyhlášení 

Čerpání úvěru Jednorázovým bezhotovostním převodem na účet klienta 

Splácení úvěru Pravidelné měsíční anuitní splátky 

Úroková sazba  

v % p.a. 
10,25 - 13,25 10,50 - 15,80 9,90 - 18,90 

 

U neúčelových spotřebitelských úvěrů zabezpečených ručitelem je v OTB Bance 

Slovensko a ČSOB spodní limit úvěru ve výší  20 000 Sk, v Tatra bance je to 30 000 Sk. 

Nejvyšší spodní hranice pro neklienty i klienty je v OTP Bance Slovensko ve výši 

400 000 Sk. V případě stávajícího klienta se může horní hranice úvěrového limitu v ČSOB 

zvýšit na 600 000 Sk a v Tatra bance na 700 000 Sk. Doba splatnosti úvěru je od jednoho 

měsíce do 72 měsíců. Co se týká poplatků za poskytnutí neúčelového spotřebitelského 

úvěru zajištěného ručitelem, jsou v ČSOB a Tatra bance stejné u všech typů úvěru (jak 

je uvedeno v tabulce). V OTP Bance Slovensko je poplatek za poskytnutí tohoto typu 
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úvěru nižší, tj. 1,5% z poskytnuté částky úvěru, ale minimálně 750 Sk. Nejvýhodnější 

úrokové sazby jsou v OTP Bance Slovensko a to v rozpětí od 10,25%  p.a. do 13,25%  p.a.. 

Pro srovnání tohoto typu úvěru uvádím modelový příklad č. 2:  

Klient má zájem o neúčelový spotřebitelský úvěr ve výši 200 000 Sk na dobu tří let. 

Jeho čistý měsíční příjem po odečtení všech výdajů je 20 000 Sk. Je svobodný, bydlí 

ve společné domácnosti s rodiči. 

V první variantě (viz. tabulka č. 26) jsem provedla výpočet z nejnižšího rozpětí 

úrokových sazeb v OTP Bance Slovensko a Tatra bance. V ČSOB jsou úrokové sazby 

fixní. 

 

Tabulka č. 26: Srovnání celkových nákladů na úvěr ve výši 200 000 Sk, při úrokové sazbě s nejnižším 

rozpětím 

Název 
OTP Banka Slovensko ČSOB Tatra banka 

Typ úvěru 
Neúčelový 

spotřebitelský úvěr 

Neúčelový 

spotřebitelský úvěr 

Neúčelový spotřebitelský 

úvěr  TBClassic 

Poplatek za zpracování 

žádosti v Sk 

3 000 4 000 4 000 

Roční poplatek za vedení 

uvěrového účtu v Sk 

2 340 2 160 2 160 

Úroková sazba  v % p.a. 10,25 13,80 9,90 

Měsíční anuitní splátka v Sk 6 477 6 816 6 444 

Úroky celkem v Sk 33 172 45 376 31 984 

Poplatky celkem v Sk 5 340 6 160 6 160 

Náklady na úvěr celkem v Sk 238 512 251 536 238 144 

RPSN v % 12,82 17,24 12,75 

Při tomto typu úvěru a požadované výši 200 000 Sk na dobu tří let je nejvýhodnější 

úvěr při úrokové sazbě 9,90% p.a. v Tatra bance (viz. tabulka č. 26). Klient zaplatí za úvěr 

celkově 238 144 Sk. RPSN je 12,75%. Na druhém místě je OTP Banka Slovensko, kde 

klient při úrokové sazbě 10,25% p.a. zaplatí za úvěr celkově 238 512 Sk. RPSN je 12,82%. 

V ČSOB klient zaplatí celkově za úvěr 251 536 Sk při úrokové sazbě 13,80% p.a.. RPSN 
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je 17,24%. V ČSOB klient zaplatí o 13 392 Sk více jako v Tatra bance a o 13 024 Sk více 

jako v OTP Bance Slovensko. Znázornění modelového příkladu je v grafu č. 3. 

Ve druhé variantě (viz. tabulka č. 27) jsem provedla výpočet z nejvyššího rozpětí 

úrokových sazeb v Tatra bance a OTP Bance Slovensko. V ČSOB jsou úrokové sazby 

fixní. 

Tabulka č. 27: Srovnání celkových nákladů na úvěr ve výši 200 000 Sk při úrokové sazbě 
s nejvyšším rozpětím 

Název OTP Banka Slovensko ČSOB Tatra banka 

Typ úvěru Neúčelový spotřebitelský 

úvěr 

Neúčelový 

spotřebitelský úvěr 

Neúčelový spotřebitelský 

úvěr  TBClassic 

Poplatek za zpracování žádosti 

v Sk 

3 000 4 000 4 000 

Roční poplatek za vedení 

uvěrového účtu v Sk 

2 340 2 160 2 160 

Úroková sazba  v % p.a. 
13,25 13,80 18,90 

Měsíční anuitní splátka v Sk 
6 763 6 816 7 321 

Úroky celkem v Sk 
43 468 45 376 63 556 

Poplatky celkem v Sk 
5 340 6 160 6 160 

Náklady na úvěr celkem v Sk 
248 808 251 536 269 716 

RPSN v % 
16,26 17,24 23,37 

 

 Z tabulky č. 27  je vidět, že nejvýhodnější úvěr při úrokové sazbě 13,25% p.a. 

je v tomto případě v OTP Bance Slovensko. Klient zaplatí za úvěr na dobu tří let 248 808 

Sk. RPSN je 16,26%. Druhá v pořadí je ČSOB. Klient zaplatí za úvěr při úrokové sazbě 

13,80% p.a. 251 536 Sk. RPSN je 17,24%. Oproti OTP Bance Slovensko zde klient zaplatí 

o 2 728 Sk více. V Tatra bance klient zaplatí za úvěr 269 716 Sk. RPSN je 23,3 %. V Tatra 

bance klient zaplatí o 20 908 Sk více jako v OTP Bance Slovensko a o 18 180 Sk více než 

v ČSOB. Údaje jsou znázorněny v grafu č. 4. 
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Graf č. 3: Srovnání celkových nákladů na úvěr ve výši 200 000 Sk při úrokové sazbě s nejnižším rozpětím 

 

 
Graf č. 4: Srovnání celkových nákladů na úvěr ve výši 200 000 Sk při úrokové sazbě s nejvyšším rozpětím 

 

 

4.3 Srovnání účelových spotřebitelských úvěrů pro nákup nového 
motorového vozidla 

Účelový spotřebitelský úvěr pro pořízení nového motorového vozidla jsem 

srovnávala jen v OTP Bance Slovensko a v ČSOB (viz tabulka č. 28), protože Tatra banka 

uvedený typ úvěru nemá v nabídce. 
 

Suma úvěru  [Sk] Úroky celkem [Sk] Poplatky celkem [Sk] Náklady na úvěr 
celkem [Sk]

200 000

33 172
5 340

238 512

200 000

45 376

6 160

251 536

200 000

31 984
6 160

238 144

OTP Banka Slovensko ČSOB Tatra banka

Suma úvěru [Sk] Úroky celkem [Sk] Poplatky celkem [Sk] Náklady na úvěr 
celkem [Sk]

200 000

43 468

5 340

248 808

200 000

45 376

6 160

251 536

200 000

63 556

6 160

269 716

OTP Banka Slovensko ČSOB Tatra banka
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Tabulka č. 28: Srovnáni účelových spotřebitelských úvěrů pro nákup nového motorového vozidla 

Název OTP Banka Slovensko ČSOB 

Typ úvěru 
Spotřebitelský úvěr pro nákup nového 

osobního motorového vozidla 
ČSOB autoúvěr 

Výše úvěru v Sk 

100 000 Sk - 1 000 000 Sk 

do 750 000 Sk - akontace min. 20% 

od 750 001 Sk - akontace min. 30% 

Do výše 600 000 Sk bez minimální vlastní 

hotovosti 

Lhůta splatnosti 12 - 84 měsíců včetně 12 - 84 měsíců 

Forma zajištění 

směnka 

záložní právo na kupované vozidlo 

vinkulace pojištěni motorového 

vozidla, vztahující se na jeho 

poškození, zničení, krádež a loupež 

 

1 ručitel, 

Dohoda o srážkách ze mzdy, 

Vinkulace havarijního pojištění motorového 

vozidla, vztahující se na jeho poškození, 

zničení, krádež a loupež při úvěru nad 

200 000 Sk 

 

Čerpání úvěru 

Jednorázově - bezhotovostním 

převodem 

na účet prodejce uvedeného na faktuře 

faktura nesmí být starší než 6 měsíců 

od data podání žádosti 

Jednorázově - bezhotovostním převodem 

na účet prodejce uvedeného na faktuře, nebo 

v kupní smlouvě 

faktura nebo kupní smlouva musí mít datum 

splatnosti v období čerpaní úvěru 

Splácení úvěru Pravidelné měsíční anuitní splátky Pravidelné měsíční anuitní splátky 

Úroková sazba  

v % p.a. 
8,25 na celou dobu splatnosti úvěru 

do 1 roků :      8,90 

od 2-3 let :    12,10 

na 4 roky :    12,60 

na 5 roků :    13,60 

od 6-7 roků:  13,80 

 

Tento typ úvěrového produktu se liší jak maximální hranici úvěrového limitu, tak 

i formou zajištění a úrokovými sazbami. V OTP Bance Slovensko je maximální hranice 

až do výše 1 000 000 Sk, ale klient při pořízení motorového vozidla musí mít i vlastní 

hotovost, a to 20 - 30% z ceny vozidla, kterou si profinancuje sám. ČSOB půjčí částku 

600 000 Sk bez minimální vlastní hotovosti. Jak je vidět z tabulky č. 28 nejvýhodnější 

nabídka je v OTP Bance Slovensko, která má nejnižší úrokové sazby. 
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Pro srovnání tohoto typu úvěru uvádím modelový příklad č. 3:  

Klient má zájem o účelový spotřebitelský úvěr pro nákup nového vozidla ve výši 

200 000 Sk na dobu tři let. Jeho čistý měsíční příjem po odečtení všech výdajů 

je 20 000 Sk. Je svobodný, bydlí ve společné domácnosti s rodiči. 

Z tabulky č. 29 vyplývá, že u účelového spotřebitelského úvěru pro pořízení nového 

motorového vozidla jsou nejvýhodnější podmínky v OTP Bance, kde je RPSN 10,97%. 

Klient zaplatí celkově za úvěr 232 780 Sk, což je oproti ČSOB o 12 852 Sk méně. 

Srovnání údajů uvádím v grafu č. 5. 
Tabulka č. 29: Srovnání celkových nákladů na úvěr ve výši 200 000 Sk pro nákup nového motorového 

vozidla 

Název OTP Banka Slovensko ČSOB 

Typ úvěru 
Spotřebitelský úvěr pro nákup nového 

osobního motorového vozidla 

ČSOB 

autoúvěr 

Poplatek za zpracování žádosti v Sk 4 000 4 000 

Roční poplatek za vedení úvěrového účtu v Sk 2 340 2 160 

Úroková sazba v % p.a. 8,25 12,10 

Měsíční anuitní splátka v Sk 6 290 6 652 

Úroky celkem v Sk 26 440 39 472 

Poplatky celkem v Sk 6 340 6 160 

Náklady na úvěr celkem v Sk 232 780 245 632 

RPSN v % 10,97 15,27 
 

Graf č. 5: Srovnání celkových nákladů na úvěr ve výši 200 000 Sk pro nákup nového vozidla

Suma úvěru [Sk] Úroky celkem [Sk] Poplatky celkem 
[Sk]

Náklady na úvěr 
celkem [Sk]

200 000

26 440 6 340

232 780
200 000

39 472
6 160

245 632

OTP Banka Slovensko ČSOB
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4.4 Srovnání účelových spotřebitelských úvěrů pro nákup ojetého 
motorového vozidla  

Srovnání účelového spotřebitelského úvěru na financování ojetého motorového 

vozidla je uvedeno v tabulce č. 30. 

 
Tabulka č. 30: Srovnání účelových spotřebitelských úvěrů pro nákup ojetého motorového vozidla 

Název OTP Banka Slovensko ČSOB 

Typ úvěru 
Spotřebitelský úvěr pro nákup ojetého 

osobního motorového vozidla 

ČSOB autoúvěr pro nákup ojetého motorového 

vozidla 

Výška úvěru  

v Sk 

100 000 Sk - 400 000 Sk 

max. 70% z kupní ceny auta 

Do výšky 600 000 Sk bez minimální vlastní 

hotovosti 

Lhůta splatnosti 12 - 84 měsíců včetně 12 - 60 měsíců 

 Forma zajištění  

směnka, zástavní právo na kupované 

vozidlo, vinkulace pojištění 

motorového vozidla, vztahujícího se na 

jeho poškození, zničení, krádež a 

loupež 

1 ručitel, Dohoda o srážkách ze mzdy, 

Vinkulace havarijního pojištění motorového 

vozidla, vztahující se na jeho poškození, 

zničení, krádež a loupež při úvěru nad 

200 000 Sk 

Čerpání úvěru  

Jednorázově - bezhotovostním 

převodem 

na účet prodejce uvedeného na faktuře 

faktura, nebo kupní smlouva nesmí být 

starší než 6 měsíců od podání žádosti 

Jednorázově - bezhotovostním převodem 

na účet prodejce uvedeného na faktuře, nebo 

v kupní smlouvě 

faktura nebo kupní smlouva musí mít datum 

splatnosti v období čerpání úvěru 

 

Splácení úvěru  Pravidelné měsíční anuitní splátky Pravidelné měsíční anuitní splátky 

 

Při rozhodování mezi těmito dvěma úvěry musí klient zvážit - jakou částku potřebuje 

půjčit, na jak dlouhou dobu a také jakou má schopnost splácet měsíční anuitní splátky. 

V ČSOB je maximální výše úvěru 600 000 Sk bez minimální vlastní hotovosti. V OTP 

Bance Slovensko si klient může půjčit nejvíce 400 000 Sk, ale suma úvěru je omezená 

70% z kupní ceny vozidla. Rozdílné jsou i úrokové sazby. Do jednoho roku jsou nepatrné 

rozdíly, ale od 2 do 4 let jsou v ČSOB úrokové sazby vyšší. 

 



Anna Mikolášová:  ANALÝZA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ VE VYBRANÝCH BANKÁCH SR 

 

2009  53 

 

4.5 Srovnání neúčelových spotřebitelských úvěrů zajištěných 
finančním majetkem 

Neúčelové spotřebitelské úvěry zajištěné finančním majetkem srovnávám 

v tabulce č. 31.  
Tabulka č. 31: Srovnání neúčelových spotřebitelských úvěrů zajištěných finančním majetkem 

Název OTP Banka Slovensko ČSOB 

Typ úvěru 
Neúčelový spotřebitelský úvěr zajištěn 

finančním majetkem  

 

Neúčelový spotřebitelský úvěr  TBGarant  

 

Výška úvěru s Sk 20 000 Sk - 90% hodnoty zabezpečení 30 000 Sk - 5 000 000 Sk 

Lhůta splatnosti 1 - 240 měsíců 

min. 1 rok, max. 1 rok pro kontokorentní 

úvěr (dále jen KTK) s automatickou 

prolongací, max. 10 roků pro splátkový úvěr 

(dále jen SPL) 

Forma zajištění 

Vinkulace terminovaného vkladu 

(úvěry do 500 000 Sk), Zřízení 

zástavního práva k pohledávce na 

výplatu vkladu (úvěry od 500 001 Sk), 

Předmět zabezpečení: terminovaný 

vklad v Sk nebo v cizí měně, depozitní 

certifikát, hypotekární záložní listy 

Terminovaný účet vedený v Tatra bance, 

Vkladní knížka vedená v Tatra bance, 

Podílové listy fondů TAM + Profilové 

fondy TAM + Zajištěný fond TAM 

Čerpání úvěru 
Jednorázové - bezhotovostním 

převodem na účet klienta 

 

Úvěr se poskytuje na BÚ klienta v SKK 

nebo v EUR 

Splácení úvěru Pravidelné měsíční anuitní splátky Pravidelné měsíční anuitní splátky 

Úroková sazba  

v % p.a. 

Výsledná úroková sazba se stanoví 

jako součet úrokové sazby vinkulovaní 

pro terminovaný vklad, depozitní 

certifikát, hypotekární záložní list a 

aktuální marže banky 

Pro splátkový úvěr: od výše 30 000 Sk do 

99 999 Sk: 9% 

Pro splátkový úvěr od 100 000 Sk do 

5 000 000 Sk: 7% 

Pro kontokorentní úvěr: od výše 30 000 Sk 

do 5 000 000 Sk: 9% 

Neúčelové spotřebitelské úvěry zajištěné finančním majetkem jsou výhodné pro 

ty klienty, kteří chtějí při čerpání finančních prostředků banky souběžně zhodnocovat své 

vlastní úspory, resp. ručitele. Při tomto typu úvěru jsou nejnižší úrokové sazby, přičemž 

úvěry jsou 100% zajištěny. 
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Pro srovnání tohoto typu úvěru uvádím modelový příklad č. 4:  

Klient má zájem o neúčelový spotřebitelský úvěr ve výši 200 000 Sk na dobu tři let. 

Jeho čistý měsíční příjem po odečtení všech výdajů je 20 000 Sk. Je svobodný, bydlí 

ve společné domácnosti s rodiči. 

 
Tabulka č. 32: Srovnání neúčelových spotřebitelských úvěrů ve výší 200 000 Sk zajištěných 

finančním majetkem 

Název OTP Banka Slovensko Tatra banka 

Typ úvěru 
Neúčelový spotřebitelský 

úvěr zajištěn finančním 

Neúčelový spotřebitelský úvěr 
TB Garant 

Poplatek za zpracování žádosti v Sk 4 000 4 000 

Roční poplatek za vedení úvěrového účtu v Sk 2 340 2 160 

Úroková sazba v % p.a. 7,50 7,00 

Měsíční anuitní splátka v Sk 6 222 6 176 

Úroky celkem v Sk 23 992 22 336 

Poplatky celkem v Sk 6 340 6 160 

Náklady na úvěr celkem v Sk 230 332 228 496 

RPSN v % 10,14 9,52 

 Jak je vidět z tabulky č. 32,  nejvýhodnější úvěr je v Tatra bance, kde 

je RPSN 9,52% a celkové náklady na úvěr činí 228 496 Sk. Oproti OTP Bance Slovensko 

je to o 1 836 Sk méně. V OTP Bance je RPSN 10,14%. Srovnání údajů uvádím 

v grafu č. 6. 
 

Graf č. 6: Srovnání celkových nákladů na úvěr ve výši 200 000 Sk zajištěného finančním majetkem 

Suma úvěru 
[Sk]

Úroky celkem 
[Sk]

Poplatky 
celkem [Sk]

Náklady na 
úvěr celkem 

[Sk]

200 000

23 992 6 340

230 332
200 000

22 336 6 160

228 496

OTP Banka Slovensko Tatra banka
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Zhodnocení analýzy:  

Při analýze spotřebitelských úvěrů ve vybraných bankách Slovenska jsem došla 

k závěru, že nelze jednoznačně určit, která z těchto tří bank je pro klienta nejvýhodnější. 

Každá z nich má v nabídce nějaký specifický typ produktů, který si může klient vybrat. 

Záleží na klientovi, co potřebuje profinancovat úvěrem a následně musí oběhat finanční 

instituce nebo si vyhledat na webových stránkách bank co nejvíce informací o podmínkách 

poskytování úvěrů. Banky při informování klienta o podmínkách úvěru, úrokové sazbě 

a RPSN poskytují informace, které jsou jen informativní. Na to, aby se klient dozvěděl 

přesnou úrokovou sazbu a následně RPSN, musí jej banka zadat naostro do systému, 

na který má každá svůj hodnotící model a tím pádem je zaregistrován v bankovním registru 

a nemůže žádat o další úvěr, dokud ho banka z registru nevymaže. Z toho důvodů jsem i já 

ve své diplomové práci vycházela při modelových výpočtech z nejnižšího a nejvyššího 

rozpětí úrokových sazeb. K výpočtu jsem využila úvěrovou kalkulačku. 

[http://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/uverova-kalkulacka.php].  

Celkové srovnání RPSN při požadované výši 100 000 Sk na dobu tři roky uvádím 

v tabulce č. 33 a při výši 200 000 Sk se zajištěním v tabulce č. 34. 

 
Tabulka č. 33: Celkové srovnání RPSN při úvěru bez zajištění ve výši 100 000 Sk na dobu 3 roky 

Název banky 
Spotřebitelský úvěr bez zajištění 

RPSN 

OTP Banka Slovensko Od 25,60% - 30,72% 

ČSOB 18,17% 

Tatra banka Od 13,63% - 24,34% 

  

Nejnižší RPSN se pohybuje v Tatra bance a druhá v pořadí je ČSOB. V OTP Bance 

Slovensko je tento typ úvěru nejdražší, RPSN se pohybuje v rozpětí od 25,60% do 30,72%.  

Celkové srovnání RPSN při požadované výši 200 000 Sk na dobu tří let uvádím 

v tabulce č. 34. 
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Tabulka č. 34: Celkové srovnání RPMN při úvěru ve výši 200 000 Sk na dobu 3 roky 

Název banky Neúčelový spotřebitelský 

úvěr zajištěn ručitelem 

Neúčelový spotřebitelský úvěr 

zajištěn finančním majetkem 

Účelový spotřebitelský úvěr pro 

pořízení nového motorového vozidla 

RPSN RPSN RPSN 

OTP Banka 

Slovensko 
Od 12,82% - 16,26% 10,14% 10,97% 

ČSOB 17,24% nemá takový produkt 15,27% 

Tatra banka Od 12,75% - 23,37% 9,52% nemá takový produkt 

 

U spotřebitelského úvěru zajištěným ručitelem je nejvýhodnější úvěr v OTP Bance 

Slovensko, RPMN se pohybuje v rozpětí od 12,82% do 16,26%. Tento typ produktu je sice 

výhodný, ovšem sehnat ručitele v dnešní době je těžké. Proto klientovi nezůstává nic 

jiného než žádat o úvěr bez ručitele i když za vyšší náklady. Nízké náklady na úvěr jsou 

u typu produktu zajištěného finančním majetkem s RPSN od 9,52% v Tatra bance, a.s. 

a s 10,14% v OTP Bance Slovensko, a.s., ovšem jenom pro ty klienty, kteří si zhodnocují 

své finanční prostředky na depozitních účtech. Výhodný produkt má OTP Banka 

Slovensko pro nákup nového osobního motorového vozidla s RPSN 10,97%. 

Při rozhodování o úvěru by klient neměl zapomínat i na ostatní poplatky, které 

souvisejí s úvěrem. Takovými jsou poplatky za předčasné splacení úvěrů, které se pohybují 

ve výši 4% z nezaplacené částky úvěru a poplatky za upomínky ve výši 750 Sk, při 

zpožděném zaplacení anuitní splátky, které také zvyšují náklady na úvěr. 
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5 ZÁVĚR 
Ve své diplomové práci jsem si dala za cíl provést analýzu spotřebitelských úvěrů 

v OTP Bance Slovensko, a.s., ČSOB, a.s., a v Tatra bance, a.s., provést jejich 

charakteristiku, zjistit výhody i nevýhody pro klienty. Je pravda, že lidé si na prvním místě 

zabezpečují své bydlení, na které čerpají finanční prostředky z hypotekárních úvěrů. 

V posledních létech vzrostl zájem i o věci spotřebního charakteru, jako je vybavení 

domácnosti, elektronika, ale i dovolená, sport, na které si berou spotřebitelský úvěr z bank 

nebo od splátkových společností. Splátkové společnosti i jiné společnosti poskytující 

rychlé půjčky, půjčí peníze i méně bonitním klientům, kteří by u bank neuspěli, ale 

za mnohem větší úrok. Proto, aby se tomu zabránilo, Ministerstvo financí Slovenské 

republiky uveřejňuje od roku 2008 na webových stránkách čtvrtletně průměrné hodnoty 

RPSN a úrokové míry pro příslušný typ spotřebitelského úvěru a za všechny spotřebitelské 

úvěry. Poprvé byly tyto hodnoty zveřejněné 30. 4. 2008 za I. čtvrtletí 2008 a pohybovaly 

se od 7,8% do 405,7%., s kterými se může každý občan obeznámit, aby se vyhnul placení 

neúnosných nákladů za úvěr, viz příloha č. 2. 

V současné době je na finančních trzích velká konkurence. Každá finanční 

společnost bojuje o klienta, proto své produkty a služby neustále modernizuje, inovuje 

a snaží se o to, aby se co nejvíc přiblížila k požadavkům klienta a aby se něčím 

výjimečným odlišovala od konkurence. Ideální úvěr se odvíjí především od potřeb a přání 

klientů. Je důležité pečlivě zvážit své příjmy, plány a priority. Díky správně zvolenému 

úvěru si klient může měsíčně ušetřit i několika stovek korun a tím si zvýšit rodinný 

rozpočet, jak to dokumentuji na konkrétních modelových příkladech ve své diplomové 

práci.   

Na základě mnou provedené analýzy jsem dospěla k názoru, že každý typ 

spotřebitelského úvěru ve vybraných bankách je něčím specifický, každý má své výhody 

i nevýhody, proto nelze klientovi doporučit konkrétní banku, ale spíše konkrétní typ 

úvěrového produktu ve vybraných bankách. Podrobné zhodnocení jsem provedla ve čtvrté 

kapitole. Každý zájemce o spotřebitelský úvěr musí získat co nejvíce informací 

o podmínkách a parametrech úvěru, měl by přesně vědět, co chce financovat úvěrem. 

Nejlepší výhody samozřejmě získá v té bance, kde je klientem a zároveň u ní využívá co 

nejvíce služeb.  
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Současná nejistota, která je způsobena celosvětovou hospodářskou a finanční krizí, 

má za následek po létech úvěrové euforie snížení poptávky po úvěrech pro domácnosti. 

Také banky jsou při poskytování úvěrů obezřetnější. Obavy z nedostatku pracovních míst 

přinutily domácnosti omezit své výdaje a zvýšit úspory s cílem připravit se na možná 

kolísání příjmů v budoucnu. Z tohoto důvodu budou muset všechny relevantní subjekty, 

v zájmu obyvatelů Slovenské republiky, v zájmu rozvoje ekonomiky a hospodářského 

růstu, vynakládat veliké úsilí na to, aby tlumili dopady této krize. Významnou úlohu 

v ekonomickém prostředí mají subjekty finančního trhu, osobitně banky, které vyjadřují 

vůli přispět k naplnění společného cíle, tj. pomoci překonat nepříznivé ekonomické období 

a jejich negativní dopady na obyvatele, na ekonomiku i na společnost. 
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