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1 Úvod 

 

        Finanční sluţby jsou dnes důleţitou sloţkou národního hospodářství a jsou také 

součástí samostatného sektoru ekonomiky kvartéru, čtvrtého sektoru národního 

hospodářství. Dříve byly součástí sluţeb – třetího sektoru, ale s rozmachem finančních 

sluţeb pak tyto sluţby vytvořili samostatný sektor ekonomiky. Kdyţ mluvíme  

o dynamickém rozvoji sektoru finančních sluţeb, máme na mysli především stoupající 

zaměstnanost v tomto sektoru, rychle rostoucí platy v tomto odvětví, ale samozřejmě také 

velký vliv na fungování kaţdé oblasti, a to jak celé republiky, tak ale i kraje, regionu, či 

samotné obce.  

        Finanční sluţby jsou dnes reprezentovány především bankovními sluţbami, ale patří 

sem také různé peněţní sluţby, jako jsou sluţby pojišťoven, fondy, nadace, leasingové 

společnosti apod.  V neposlední řadě jsou to také sluţby finančního trhu a ostatní finanční 

sluţby jako jsou různí organizátoři obchodů s cennými papíry a obchodníci s cennými 

papíry. 

        Bankovní sluţby, kterými se tato práce také nejvíce zabývá, jsou v ČR v současnosti 

velice rozšířené. S výjimkou některých specializovaných bank je v současnosti více neţ  

95 % těchto institucí zprivatizováno a kontrolováno zahraničními akcionáři, kteří do země 

přinesli svůj kapitál i know-how. I pojišťovnictví bylo privatizováno a otevřeno 

zahraničním investorům. Nutno dodat, ţe všechny finanční instituce působící v České 

republice úspěšně zvládly proces přistoupení k Evropské unii. V ČR je nyní výrazný nárůst 

poboček zahraničních bank při zachování celkového počtu subjektů. Tento trend je mimo 

jiné vyvolán i snahou některých zahraničních dceřiných bank o transformaci na pobočku  

z důvodu sniţování administrativních nároků vůči externím poţadavkům. 

        Od roku 2005, kdy studuji regionální rozvoj, se dá říct, ţe právě nejvíce mě zajímá 

oblast finančních sluţeb a její vliv na rozvoj regionů. Obor regionální rozvoj je 

multidisciplinárním oborem, který čerpá poznatky z dalších věd (ekonomie, sociologie, 

demografie, regionalistika a jiné). Díky studiu, jehoţ součástí byla i analýza jednotlivých 

sektorů národního hospodářství a jejich vlivu na rozvoj regionů, jsem dospěl k tomu, ţe 

právě sektor finančních sluţeb je tím sektorem národního hospodářství, který nyní, ale 
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hlavně do budoucna bude ovlivňovat rozvoj oblastí ČR.  Tento rozvoj můţe být dán jak 

přímým vztahem finančních sluţeb, tak ale i nepřímým. Osobně tento rozvoj spatřuji 

především v nepřímém působení. Během celého studia oboru regionální rozvoj, jsme 

velice často rozebírali, jaký vliv má rozvoj podnikání, především malých a středních 

podniků, na rozvoj regionu. Tento vliv je značný. Rozvoj podnikání ale není moţný bez 

financí a finanční pomoci především začínajícím podnikatelům. Proto dnes existuje 

operační program podnikání a inovace, kde lze pomocí dotací z fondů EU získat tyto 

finanční prostředky. Velice důleţitou sloţkou financování podnikatelů jsou ale právě také 

finanční prostředky v podobě bankovních úvěrů, jeţ mohou být podnikatelům poskytnuty, 

a to od kontokorentních (krátkodobějších), přes provozní aţ po investiční (dlouhodobé).  

        Proto by se sektor finančních sluţeb v oblasti regionální rozvoje neměl zanedbávat  

a měl by na něj být kladen důraz, jako moţnosti, jak ovlivňovat rozvoj regionů. 

 

Cíl práce 

   

        Předmětem této diplomové práce je sektor finančních sluţeb a jeho vzájemná 

souvislost s rozvojem regionu, především nepřímým vlivem a to finanční podporou malého  

a středního podnikání v Královéhradeckém kraji. Jsou zde popsány a charakterizovány 

situace finančního sektoru v jednotlivých okresech Královéhradeckého kraje. Vzhledem 

k rozsáhlosti finančního sektoru, jsou vybrány především bankovní sluţby, jako hlavní 

reprezentant tohoto odvětví a jednotlivé okresy jsou poté analyzovány podle počtu 

poboček deseti sledovaných bank. Krom tohoto jsou zde pak také zmíněny projekty, které 

se připravují v současnosti pro rozvoj finančních sluţeb, jak na území kraje, tak i celé 

republiky. V neposlední řadě jsou zde také uvedeny relativní ukazatele počtu poboček, 

ekonomických subjektů a počtu obyvatel. 

        Cílem práce poté je dokázat a potvrdit vzájemnou souvislost rozvoje regionu, 

finančních sluţeb a počtu ekonomických subjektů. Cílem je také navrhnout vlastní moţná 

řešení, jak rozvíjet finanční sektor v Královéhradeckém kraji a jeho vliv na rozvoj tohoto 

kraje a to především finanční podporou subjektů finančního sektoru na sektor 

podnikatelský, především malých a středních podniků, jeţ hrají v rozvoji regionů velice 

významnou roli. 
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Metody sběru dat a dokumentů 

        Poznatky pro tuto práci byly čerpány z odborné literatury, webových zdrojů, ale také 

formou interview s představiteli jak státní sféry, tak také soukromých podniků, především 

bank. 

        Pro kapitolu 2 – Východiska pro rozvoj finančních sluţeb, bylo čerpáno z kniţních 

zdrojů a to jak v rámci katedry regionální a environmentální ekonomiky VŠB – TUO, tak  

i ekonomické fakulty téţe školy. Literatura byla pouţita i z knihovny Ministerstva financí 

ČR, odkud mi byly knihy zaslány pomocí meziknihovní výpůjční sluţby organizované 

VŠB – TUO do studovny ekonomické fakulty na této škole, za coţ škole velice děkuji. 

Všechny tyto kniţní publikace jsou uvedeny v literatuře na konci práce. 

        V kapitole 3 – Potenciál institucí finančních sluţeb, bylo čerpáno především 

z webových zdrojů. Zde bych jmenoval internetové stránky sledovaných 10 -ti bank, jeţ mi 

pomohly v analýze rozmístění finančních sluţeb těchto jednotlivých bank v podobě 

poboček na území kraje. Dále bylo také ve velké míře čerpáno ze stránek Českého 

statistického úřadu, dále to byly stránky Centra evropského projektování, odtud pak 

Strategie rozvoje kraje. V této kapitole bylo pouţito také zahraničních zdrojů, a to 

informací z Evropské komise pro finanční sluţby, kdy bylo pouţito vlastního překladu 

z těchto zdrojů uvedených v německém jazyce. Informace mi poskytly i webové stránky 

Ministerstva financí v ČR, především informace z Bílé knihy o politice v oblasti finančních 

sluţeb, dále zpráva ministerstva financí o vývoji finančního trhu v ČR. Posledním 

významným internetovým zdrojem zde byly stránky strukturálních fondů, konkrétně 

informace o operačním programu podnikání a inovace. Veškeré internetové adresy, které 

slouţily k získání relevantních informací, jsou uvedeny v seznamu zdrojů na konci práce. 

        Pro poslední kapitolu, kapitolu 4, byly informace do značné míry pouţity z vlastních 

interview s představiteli státních firem, jako je Krajský úřad Královéhradeckého kraje nebo 

Krajská hospodářská komora téhoţ kraje. Ze soukromé sféry to poté byla interview 

s některými z představitelů námi sledovaných bank. V kapitole 4 také bylo pouţito 

mapového programu ArcGis 9.2 při tvorbě jednotlivých kartodiagramů. Jednotlivé 

projekty v oblasti finančních sluţeb uvedené v této kapitole byly čerpány z internetových 

zdrojů Ministerstva financí ČR a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. 
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2 Východiska pro roli finančních služeb v rozvoji regionu 

2.1 Regionální rozvoj 

2.1.1 Vymezení pojmu region a kraj 

          Region je nejčastěji pouţíván jako pojem, který vyjadřuje = „územní celek 

vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, správních obvodů obcí  

s pověřeným obecním úřadem, správních obvodů obcí s rozšířenou působností obcí nebo 

sdruţení obcí, jehoţ rozvoj je podporován podle zákona.“
1
 Územní celek však nemusí být 

vţdy vymezen administrativními hranicemi. Nejen v teoretickém zkoumání regionálních 

aspektů, ale také při praktickém zkoumání konkrétních prvků, jevů a procesů můţe být 

region vymezen „hranicemi“, které nerespektují administrativní dílčí členění např. státu. 

Územní celky, regiony, vymezené administrativními hranicemi mají vţdy přesně přiřazený 

typ (např. kraj, okres v ČR), název (který je legislativně stanoven) a je reprezentován 

určitou institucí (s právní subjektivitou samosprávného, státního či statistického typu). 

V opačném případě (region není územním administrativním celkem) se pouţívá pojem 

„region“ a jeho název je určen autorem tohoto vymezení.  

        Ve své obecnosti je region odborný pojem pro vymezení určitého územního prostoru 

k tomu, abychom zde zkoumali, řešili a řídili (ovlivňovali výkonem správy nebo 

managementem) procesy utvářející strukturu a vazby (vztahy) fyzických  

a socioekonomických prvků. Regionalizace, která vede k vymezování regionů, 

zjednodušuje rozsáhlost a komplexnost územní reality k tomu, abychom se soustředily na 

předmětné procesy a prvky (jevy), které povaţujeme za aktuální vzhledem k našim cílům 

(věcným). S vyuţitím systémové vědy je region systém se specifickou strukturou prvků  

a vztahů, které v časovém vývoji směřují systém k určitému cíli.
2
 

        Z toho vyplývá, ţe obecnými rovinami věcných cílů regionalizace je buď zkoumání  

a řešení určitého problému (teoretického i praktického, vyskytujícího se v daném regionu) 

nebo konečné řízení (výkon správních činností) procesů k určitému společenskému cíli).    

                                                 

1
 Zákon o podpoře regionálního rozvoje č. 248/2000 sb., [online]. [cit. 2009-08-06]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html>. 

2
 MAIER, TÖDTLING, 1998. 

http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html
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        Dle jiného zdroje region můţeme vymezit i takto: Oblast, část jednoho státu, nebo 

jednoho národního hospodářství, která není oddělená od ostatních oblastí formálními 

hranicemi. Zároveň regionem nerozumíme pouze jeden bod v prostoru, místo, anebo 

určitou lokalitu, ale seskupení prostorových bodů.  

        Pro srovnání uveďme ještě jednu definici: Region je základní prostorovou jednotkou 

v regionálním rozvoji, přičemţ se jedná o konkrétní část zemského povrchu, který je 

vymezen na základě určitých (specifických) principů nebo procesů, čímţ se zároveň liší od 

ostatních regionů. 

        Výše uvedené, v pořadí druhé, vymezení regionu, představuje tzv. region 

subnacionální. Subnacionální region je takový region, který se skládá z částí jednoho státu, 

např. spolkové země Německa, nebo kantony ve Švýcarsku. Existuje ještě Supranacionální 

region, coţ je např. seskupení států Střední Ameriky anebo Pobaltí.  

        Transnacionální region je region, který obsahuje části území dvou, anebo více států, 

např. Tirolsko, které zabírá část Rakouska a část Itálie. V daných případech regiony 

zobrazují prostorové rozdělení odlišné od státní svrchovanosti.  

        Regiony můţeme také ještě rozdělit dle kritérií funkčnosti a homogenity.  

Homogenní regiony jsou takové regiony, které jsou si podle určitých indikátorů velmi 

podobné, např. dle stupně nezaměstnanosti, příjmové úrovně apod.  

        Funkční regiony jsou naopak takové regiony, mezi nimiţ je patrná velká vzájemná 

závislost dílčích územních celků (jeho subjektů) na významné aktivitě většinou jednoho 

(regionálního) prvku, jevu anebo procesu. V ČR je to např. region Valašské Království, 

kde významnou aktivitou je specifická činnost v oblasti cestovního ruchu. Na ohraničení 

funkčních regionů se často pouţívá princip modálnosti a kritérium denní docházky. Přitom 

se připojují ke střediskovému městu ty územní jednotky, z kterých určité procento 

bydlících zaměstnanců dochází do střediskového města. Na ohraničení funkčního regionu 

se mohou pouţívat i jiné indikátory, např. docházka za nakupováním, dodavatelské sítě, 

telefonické hovory atd.
3
  

         

                                                 

3
 MAIER, TÖDTLING, 1998. 
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        Obě kritéria se vzájemně nevylučují a můţeme je pouţít i najednou. Kdyţ stojíme 

před otázkou jak najít vhodné lokality pro nové nákupní centrum, budeme na jedné straně 

vycházet z funkčního kritéria pro jednotlivé městské regiony. Na druhé straně 

prozkoumáme jejich poptávkový potenciál a strukturu a odhadneme jejich budoucí vývoj.
4
 

        Kraj „je územním společenstvím občanů, které má právo na samosprávu. Kraj je 

veřejnoprávní korporací, která má vlastní majetek a vlastní příjmy vymezené zákonem  

a hospodaří za podmínek stanovených zákonem podle vlastního rozpočtu. Kraj vystupuje  

v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.“
5
  

        „Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kraje dalšími orgány kraje jsou rada 

kraje, hejtman kraj a krajský úřad. Orgánem kraje je téţ zvláštní orgán kraje zřízený podle 

zákona. Kraj pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů.“
6
 

2.1.2 Charakteristika a vymezení pojmu rozvoj 

        Rozvoj je velice variabilním pojmem, kterým vţdy vyjadřujeme objektivní (např. 

statisticky prokázané) i subjektivní (např. většinou obyvatel pozitivně vnímané) zlepšení 

stavu (např. vesnice, města, regionu) v aktivním procesu řízených ţádoucích změn.  

        Rozvoj můţeme chápat kvantitativně jako ekonomický růst – tedy růst HDP, počtu 

pracovních míst, růst mezd, růst koupěschopné poptávky popřípadě také nárůst počtu škol, 

obchodů, kvalitní technická a sociální infrastruktura, či metrů chodníků v obci - lokalitě.   

        Rozvoj chápeme dnes ale spíše kvalitativně, nejen jako růst materiální ţivotní úrovně, 

ale jako zvyšování kvality všech struktur v širokém slova smyslu – vyšší kvalita ţivota 

občanů (nejen v materiálním smyslu). P. Rumpel uvedl příklady takových kvalitativních 

znaků: „kvalitní diverzifikovaná ekonomická struktura s kvalitními a udrţitelnými 

pracovní místy, vzdělanější „lidské zdroje“, čisté ţivotní prostředí, kvalitní technická  

a sociální infrastruktura atd. Tedy ne více, ale spíše lépe.“
7
 Nelze však souhlasit s jeho 

                                                 

4
 MAIER, TÖDTLING 1998. 

5
  Zákon o krajích č. 129/2000 sb., [online]. [cit. 2009-08-06]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html>.  

6
  Zákon o krajích č. 129/2000 sb., [online]. [cit. 2009-08-06]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html>. 

7
 RUMPEL 2002, str. 9. 

http://www.mvcr.cz/sbirka/index.html
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zařazením kvalitní technické a sociální infrastruktury mezi kvalitativní znaky rozvoje, 

infrastruktura náleţí spíše do kvantitativních znaků rozvoje.  

        Pojem rozvoj dlouhou dobu splýval s pojmem hospodářský růst. 

V industrializovaných zemích se to na celkové hospodářské úrovni vysvětluje především 

tím, ţe příslušné ukazatele národohospodářských bilancí se vypočítávají a zveřejňují 

v pravidelných intervalech. Kromě toho jsou tyto indikátory propojené se systémem 

ekonomické teorie a mohou být prognostikované pomocí ověřených modelů.
8
 Mezi 

kvalitativní znaky však také patří stupeň schopnosti lidí zapojit se do rozvoje, dostupnost 

určitých činností pro ţivot a míra vlastního rozhodování o rozvoji. 

        Co se týká cílů rozvoje, vyjděme z jiţ vytvořených teorií, jsou to například   

„Koncepce magického pětiúhelníku“ a teorie postavené na soustavě tří prvků.:  

         Koncepce magického pětiúhelníku udává pět základních cílů (kritérií) rozvoje, které, 

jsou-li naplněny, dochází k nejširšímu rozvoji. Pět cílů tvoří: 1. Růst, 2. Práce, 3. 

Rovnost/Spravedlnost, 4. Participace a 5. Nezávislost/Samostatnost.  

        Jiná teorie vidí rozvoj jako soustavu prvků, které by se měli vyskytovat v kaţdém 

rozvoji, a to: 1. Uspokojování základních potřeb, 2. Sebeúcta osoby, 3. Volnost od 

vnitřního a vnějšího korigování cizí osobou.
 
 

        Nebo můţeme cíle rozvoje vymezit jako boj proti hladu, nezaměstnanosti  

a nerovnosti, čili konkrétními cíli jsou pak: 1. Strava, 2. Práce, 3. Sociální spravedlnost.
9
 

2.1.3 Přístupy k regionálnímu rozvoji 

        Regionální (zejména pak hospodářský, ekonomický) rozvoj představuje prostorovou 

strukturalizaci národohospodářského rozvoje. Regionální rozvoj představuje deskripci 

národohospodářského rozvoje podle prostorových (územně administrativních) jednotek.  

        K regionálnímu rozvoji můţeme přistupovat ze dvou směrů, a to buď tak, ţe rozvoj 

řídí centrum/vláda (pak je pouţívána regionální politika ČR nebo EU), anebo ţe si rozvoj 

řídí sami regiony (v tomto případě pak politika regionu). Oba dva přístupy jsou stejné 

                                                 

8
 MAIER, TÖDTLING 1998. 

9
 SEERS 1979. 



 
15 

v tom, ţe vertikálně propojují relativně samostatný pohled na jeden výchozí územní celek 

z hlediska jeho dílčích částí a tentýţ region: exogenní pohled na určitý region v soustavě 

několika regionů (s menším důrazem na vnitřní členění a řízení jeho dílčích částí)  

a endogenní pohled na dílčí vnitřní územní části toho určitého regionu (kde sousední  

a další regiony nejsou tak důleţité z hlediska řízení rozvoje). Vyplývá to z kompetencí 

vymezených legislativními normami. 

Exogenní rozvoj 

        Exogenní rozvoj je rozvoj řízený z centra (vládou - ústředními orgány státní správy) 

tzv. top down přístup. Cílem top down přístupu je především zajistit co nejmenší 

regionální disparity (rozdíly) v takových oblastech a sférách, které jsou pro danou dobu  

a pro rozvoj společnosti aktuální. V ekonomii jde o zajišťování konvergence rozvoje  

(v terminologii současné regionální politiky EU). Podle druhu výrazných disparit se pak 

regiony klasifikují (za pomoci určitých kriterií, ukazatelů tohoto druhu rozvoje) na regiony 

např. zaostávající. Rozvoj regionů (např. zaostávajících, ale dnes i rozvinuté s problémy 

disparit v jiných oblastech neţ u zaostávajících) je zajištěn „exogenně - zvnějšku“ hlavně 

cílenými finančními intervencemi a administrativními či politickými opatřeními centrální 

vlády. 

Endogenní rozvoj 

        Endogenní rozvoj je rozvoj (jako důsledek neadekvátní odezvy podpory rozvoje 

exogenními faktory) vycházející z aktivace vnitřního potenciálu regionu, kde existují 

nevyuţité vlastní faktory rozvoje, které dosud nebyly vyuţívány. Příkladem nevyuţitého 

můţe být kombinace volné pracovní síly a nízký počet podnikatelů v regionu, který měl 

tradici v podnikatelské činnosti v určitých oborech (nebo určitého druhu sluţeb, např. 

finančních vzhledem k moderním strukturám ekonomiky, v jiných úspěšných regionech). 

V tomto typu rozvoje jde o vyuţití vlastních zdrojů regionu (např. přírodní: půdy, 

vegetace; ekonomické: druhy různých zařízení a staveb infrastruktury; sociální: kulturní 

dědictví, iniciativy apod.).  Endogenní přístup k rozvoji neodmítá externí pomoc, ale 

primárně spoléhá na vlastní akceschopnost sil v regionu. Protoţe se v tomto případě
10

  

                                                 

10
 MALINOVSKÝ, SUCHÁČEK 2006. 
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motivují vnitřní faktory schopnosti k rozvoji (směrem k rozvoji celého regionu), je tento 

přístup k řízení rozvoje regionu označován jako „bottom-up“.
11

 

        V praxi se oba přístupy kombinují, přičemţ se dává zvýšený důraz na vlastní aktivitu 

uvnitř regionů (bottom-up přístup), která je podporována centrem (top-down přístup) 

k rozvoji. Motem je pomoc k svépomoci.
12

  

2.1.4 Rozvojové strategie regionu 

        Neţ se dostaneme ke konkrétním strategiím, uveďme nejprve podstatu strategií  

a jejich účel. 

        Strategie je volba zvoleného teoretického přístupu (např. teorií podnikání, 

regionálního rozvoje) jehoţ jádrem je poţití určitých nástrojů, které pomohou aktivizovat 

určité faktory (např. rozvoje) k naplnění vytýčeného cíle (dříve analyzovaného, 

zjištěného), a to proto, ţe teorie nabízí prověřenou, prozkoumanou konzistenci zvolených 

faktorů ke sledovanému cíli (opora, ţe to tak funguje). V teoriích RR můţeme k volbě 

strategie přiřadit řadu teoretických přístupů. Základní členění, které nabízí odborná 

literatura a navazuje na výše uvedené typy rozvoje regionů, obsahuje tyto strategické 

přístupy:
13

 

        1. tzv. „low road“ rozvojovou strategií – tj. poptávka po regionálních produktech je 

zvyšována a dána politikou nízkých cen. Nebo jinak řečeno konkurenceschopnost 

regionálních produktů spočívá v jejich nízkých cenách. 

        2. tzv. „high road“ rozvojovou strategií  - poptávka po regionálních produktech je 

dána jejich vysokou kvalitou (při vyšších cenách). Rozvoj regionu spočívá ve zvyšování 

kvality regionálních produktů prostřednictvím inovací. 

                                                 

11
 MALINOVSKÝ, SUCHÁČEK 2006. 

12
 RUMPEL 2002. 

13
 MAIER, TÖDTLING 1998, s. …; DRUKER, P. 2000, s. 47-48; MALINOVSKÝ, J., SUCHÁČEK, J. 

2006, s. 777-778; BLAŢEK, J., UHLÍŘ …., 
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2.2 Finanční služby 

        Finanční sluţby jsou součástí finančního systému. „Finanční systém je takový systém, 

ve kterém probíhají různé toky peněz a různé formy financí jak fiskálních, tak 

monetárních. Je to také institucializovaný mechanismus v podobě sluţeb a produktů, 

vytvořený ve společnosti proto, aby produkoval a poskytoval finanční sluţby a alokoval 

finanční zdroje. Zahrnuje finanční instituce (firmy) poskytující finanční sluţby, zákazníky 

těchto firem (stát, domácnost, podniky) a orgány státního dohledu a regulace, které dbají  

o dodrţování určitých stanovených pravidel. 

        Funkcí finančního systému je poskytnout efektivní nástroje, které zprostředkují 

vztahy mezi subjekty nabízejícími (prodávajícími) peněţní fondy (kapitál) a subjekty 

kupujícími kapitál, neboli napomoci přeměně úspor jedněch subjektů (jednotlivců, či 

domácností, firem, státu) na investice jiných subjektů.“
14

 

2.2.1 Definice finančních služeb a jejich charakteristika 

         V ekonomii se pouţívá pojem finanční zprostředkovatelé, který můţe vymezit 

definici finančních sluţeb. Finanční zprostředkovatelé jsou „v širším slova smyslu kaţdá 

fyzická či právnická osoba, která k sobě přivádí konečného poskytovatele a konečného 

uţivatele financí.“
15

 

        Finanční sluţby jsou vymezeny v rámci finančního systému dané země, a zahrnují 

finanční instituce poskytující jeden či více druhů finančních sluţeb. Primárně jsou 

prodávány firmám, podnikatelům, institucím. 

       Finanční sluţby jsou dnes součástí samostatného sektoru ekonomiky, kterým je tzv. 

kvartér, čili čtvrtý sektor ekonomiky. Dříve byly finanční sluţby integrovány do tzv. 

terciéru, třetího sektoru ekonomiky, který zahrnoval obecně „sluţby“. S postupným 

rozvojem a zvyšováním důleţitosti finančních sluţeb, se tyto sluţby oddělily od ostatních 

sluţeb a staly se součástí čtvrtého sektoru =kvartéru. V terciéru dnes zůstávají tzv. osobní 

sluţby, např. kadeřnictví, úklidové práce apod. 

                                                 

14
 SŮVOVÁ, PAVELKA, DEGEN, NĚMCOVÁ, NÁLEVKOVÁ 1997, str. 12. 

15
 PEARCE 1992, s. 102.  
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        Základní rozdíly mezi finančními (kvartérními) a osobními (terciérními) sluţbami 

jsou: 

Finanční sluţby tvoří: 

- sluţby tzv. zprostředkovatelské – B2B (business to business) 

- vysoký podíl kvalifikované práce a kvalitních technologií při niţším mnoţství 

zaměstnanců (rozhodují znalosti, vědomosti, tzn. kvalitativní znaky)  

- vysoká přidaná hodnota, profesionalita 

- dávají impuls ke vzniku tzv. sídel moci (v místech s dostatkem kapitálu – 

technického, finančního i lidského, technologií)  

- vyšší mzdy 

- zajišťují vyšší podíl na HDP.  

Osobní sluţby pak tvoří: 

- sluţby poskytované přímo pro spotřebitele, domácnosti – B2C (business to 

consumer) 

- náročné na pracovní sílu co do mnoţství, méně na její vysokou kvalifikaci 

- slabší mzdy. 

   Finanční sluţby se člení na tyto čtyři formy činností: 

- „bankovní sluţby – jedná se především o banky, spořitelny a úvěrní společnosti 

(druţstva), zúčtovací a platební centrály (společnosti organizující placení kartami 

apod.), 

- peněţní sluţby – pojišťovny, fondy, nadace, leasingové společnosti apod., 

- sluţby finančního trhu a ostatní finanční sluţby – organizátoři obchodů s cennými 

papíry a obchodníci s cennými papíry (brokerské a dealerské firmy, burzy cenných 

papírů atd.)“.
16

 

        V praxi se nejčastěji setkáme s tímto dělením finančních subjektů: finanční sluţby  

a finanční instituce. 

                                                 

16
 SŮVOVÁ, PAVELKA, DEGEN, NĚMCOVÁ, NÁLEVKOVÁ 1997, str. 21. 



 
19 

2.2.2 Finanční instituce 

        Podle H. Sůvové, F.  Pavelky a kol. představují  finanční instituce „podnik, jehoţ 

hlavními aktivy jsou finanční aktiva – např. akcie, obligace a půjčky (namísto reálných 

aktiv, jako např. budovy, zařízení, zásoby) a jenţ vytváří a prodává finanční sluţby.“
17

 

        Tyto instituce mají různou podobu, rozdělujeme je na společnosti přijímající vklady  

a ostatní finanční instituce. Rozdíl mezi těmito dvěma společnostmi je dán hlavně tokem 

finančních prostředků z instituce a do ní. 

       Nejvýznamnějšími finančními institucemi v ČR jsou: 

        1. Banky – jsou instituce, které mají pověření provádět bankovní operace. Jsou 

institucí, která přijímá vklady. Mnoho bank však poskytuje i sluţby, které nelze 

bezprostředně za bankovní povaţovat. To jak bankovní soustava v daném státě funguje, je 

determinováno existujícím ekonomickým systémem v této zemi. Další faktory, které 

ovlivňují fungování bankovní soustavy je systém vzájemných vazeb mezi jednotlivými 

bankami, rozvinutost finančního trhu, měnová stabilita, směnitelnost měny, zapojení do 

mezinárodních organizací, způsob regulace bankovních aktivita a další.  

        V ČR, kde je trţní hospodářství, je bankovní systém dvoustupňový. První stupeň je 

tvořen centrální bankou (v ČR Česká národní banka). Druhý stupeň tvoří ostatní 

„komerční“ banky. Kromě centrální a komerčních bank, existují ještě specializované banky 

(např. Českomoravská hypoteční banka) a Úvěrové instituce nebankovního charakteru. 

        2. Spořitelny – jejich podnikání je obvykle zaloţeno na shromaţďování drobných 

úspor, ale často také diverzifikují svoje činnosti do komerčního bankovnictví. Většina 

spořitelen jsou akciové společnosti. 

        3. Pojišťovny  - pojišťovací společnosti poskytují klientům určitý příjem v případě 

předem definované situace. Pojišťovny nabízejí produkty, které se rozlišují na produkty, 

které se týkají nepředvídatelných událostí a produkty v případě události jisté (např. smrt). 

Hlavním principem v teorii pojišťovnictví je tzv. teorie velkých čísel. Je totiţ nemoţné
18

  

                                                 

17
 SŮVOVÁ, PAVELKA, DEGEN, NĚMCOVÁ, NÁLEVKOVÁ 1997, str. 19. 

18
 DRDLA, RAIS 1999. 
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určit, jestli se nějakému člověku stane nehoda, ale je moţné předpovědět, kolika 

procentům lidí se nehoda stane. Proto je nutné pro kaţdou pojišťovnu spočítat 

pravděpodobnost a frekvenci pojišťovacích událostí.  

        Rozlišujeme především dva druhy pojištění, a to pojištění základní (auta, cestování)  

a ţivotní, neboli dlouhodobé pojištění. V ČR fungují převáţně tři velké skupiny 

pojišťoven, jsou jimi: pojišťovny zabývající se ţivotním a neţivotním pojištěním, 

zdravotní pojišťovny a penzijní fondy 

        4. Investiční fondy a investiční společnosti – jsou charakterizovány jako společnosti, 

jejichţ předmětem podnikání je kolektivní investování.  Investiční fond je jakýkoli fond, ve 

kterém jsou vklady investorů rozděleny na bázi rovnosti pro investiční účely. 

V investičním fondu jsou jednotlivé malé vklady obhospodařovány manaţerem fondu, 

který je následně investuje na finančních trzích, do obligací atd. za účelem dosaţení co 

největšího zisku Existují dva typy fondů a to uzavřené a otevřené v rámci pravidel.
19

 

        5. Ostatní finanční instituce – brokeři, makléři, finanční leasingy, směnárny. Existují  

i národní společnosti, které se zabývají platebním stykem, společnosti působící v oblasti 

vydávání platebních karet, ale i specializované bezpečnostní sluţby apod. Také existují 

firmy, které svým primárním zaměřením jsou nefinanční, ale v určitém smyslu mohou       

působit jako finanční zprostředkovatelé. Např. komerční právníci, účetní, realitní 

kanceláře, cestovní kanceláře, prodejci aut apod. Tyto firmy pak pro svoje klienty 

zprostředkovávají různé druh pojištění, směnu peněz, úvěry apod. 

2.2.3 Vývoj, současný stav a postavení finančních služeb/institucí v ČR 

        Finanční sektor ČR před rokem 1989 byl typický vysokým stupněm monopolizace  

a koncentrace. Bankovní sektor byl plně pod kontrolou Státní banky československé, která 

byla vybavená velkou sítí poboček. Pojišťovnictví bylo v plné moci České státní 

pojišťovny a Slovenské státní pojišťovny. 

        Na počátku devadesátých let prošel celý finanční systém zásadními změnami. 

Především došlo k oddělení centrálního bankovnictví od komerčního. Dále byl povolen
20
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 DRDLA, RAIS 1999. 

20
 SŮVOVÁ, PAVELKA, DEGEN, NĚMCOVÁ, NÁLEVKOVÁ 1997. 



 
21 

vznik soukromých bank a ostatních finančních institucí ve všech sektorech, v rámci 

privatizačních procesů byl obnoven i institut fondů. 

        V průběhu devadesátých let se bankovní sektor ČR musel po velkém nárůstu počtu 

bank i počtu a objemu úvěrů ze začátku devadesátých let potýkat s řadou problémů. Byli to 

např. ztráty z bankovních aktiv. Penzijní fondy v devadesátých letech naplnily poptávku po 

svých sluţbách a ta od té doby roste pomaleji. Jejich konkurentem se do jisté míry staly 

stavební spořitelny. I u zdravotních pojišťoven došlo k velkému nárůstu, který nebyl trh 

schopen pojmout, proto se jich následně spousta z nich slučovala do větších.  

        V současné době např. u pojišťoven roste trend pojištění průmyslu, podnikatelů, 

rozvoj nadále zaznamenává i ţivotní pojištění. 

        V současné době, kdy je česká ekonomika a český finanční sektor otevřen světu, bude 

těţké obhájit svou pozici na finančním trhu proti zahraniční konkurenci. Finanční instituce 

v Česku proto musí stále zvyšovat péči o svoje klienty, ale také dodrţovat právní normy.
21

 

        Jinak samotné postavení finančního sektoru, kvartéru, v České Republice je na 

stoupající úrovni, např. co se týče počtu zaměstnaných lidí, kdy od roku 2005, tak jak 

stoupala i zaměstnanost v ČR, stoupal počet zaměstnanců v tomto sektoru, ale také hlavně 

ve vývoji mezd, která patří v současnosti k nejvyšším, co se týče zaměstnanosti v národním 

hospodářství podle odvětví OKEČ. 

Tabulka č. 2.1 Základní sledované ukazatele finančních sluţeb  

  2001 2002  2003   2004  2005   2006   2007 

Prům.hrubá měs.mzda 28 531 30 862 32 643 34 857 36 824 39 199 41 055 

Počet zaměstnaných 70,6 69,8 66,4 67,0 65,3 66,2 69,2 

 Zdroj: Vlastní zpracování 

        Kvartér je v současnosti dynamicky se rozvíjejícím sektorem, který významně působí 

i na rozvoje regionů, kde se ho nachází velká koncentrace, coţ je také cílem práce, ověřit 

tuto skutečnost. 

                                                 

21
 SŮVOVÁ, PAVELKA, DEGEN, NĚMCOVÁ, NÁLEVKOVÁ 1997. 
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2.2.4 Hlavní trendy vývoje finančních institucí 

        V poslední době, s tím jak rychle se vyvíjí informační a bankovní technologie a jak 

dochází k rozsáhlé internacionalizaci finančních trhů, dochází k různým změnám v počtu, 

struktuře, vlastnictví a zaměření finančních institucí. 

        Hlavní trendy vývoje lze charakterizovat následovně: 

- dochází k rychlému rozvoji v nabídce sluţeb a produktů finančních institucí pro 

veřejnost, 

- propojování finančních institucí do větších subjektů, toto souvisí především se 

zánikem mnoha malých bank, 

- deregulace bankovních činností, která umoţňuje, aby trţní konkurence hrála větší 

úlohu v manaţerských rozhodnutích, 

- dochází k větší míře mezinárodní spolupráce, především v oblasti regulace 

finančních institucí a trhů, 

- ve finančních institucích a sluţbách je dnes patrný rychlý nárůst informačních 

technologií, automatizace sluţba nahrazování lidského faktoru, 

- zavádění tzv. samoobsluţného bankovnictví, 

- zvyšující se konkurence mezi finančními institucemi, které nabízejí stejné či 

podobné finanční sluţby 

- zvyšování rizika neúspěchu (bankrotu) jednotlivých institucí při rostoucí úloze trhu 

a sniţující se regulaci ve finančním sektoru 

- společnost má větší zájem o druh a kvalitu sluţeb finančních institucí a zvýšená 

pozornost státu, která se týká solidnosti a rovnoprávnosti sluţeb poskytovaných 

jednotlivým skupinám ve společnosti 

- bankovní činnosti se v poslední době často propojují s pojišťovnictvím.
22

 

                                                 

22
 SŮVOVÁ, PAVELKA, DEGEN, NĚMCOVÁ, NÁLEVKOVÁ 1997. 
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2.2.5 Vliv finančních služeb na rozvoj regionu 

        V dnešní době je vliv finančních sluţeb na rozvoj regionu významný. Je i cílem této 

práce, tuto skutečnost dokázat a potvrdit. Ovlivňování rozvoje regionu přes finanční sluţby 

můţe probíhat přímo nebo nepřímo, tedy přímým nebo nepřímým vztahem. 

1. Nepřímý vztah vlivu finančních sluţeb na rozvoj regionu 

        V situaci, kdy nějaký se investor rozhodne podnikat v daném regionu, či se nějaký 

podnikatel rozhodne otevřít podnik v dané oblasti, s velkou pravděpodobností bude 

v tomto regionu poţadovat kvalitní systém finančních sluţeb a to z mnoha důvodů. Mohou 

jimi být ţádost o úvěr, ţádost o zřízení účtu u dané banky k provádění finančních operací  

a jiné.  

        Bankovní úvěry jsou dnes jedním ze zdrojů financování rozvoje podnikání. Sluţby  

a nabídka úvěrů i pro menší podnikatele se zlepšila. Zlepšila se i dostupnost úvěrů. 

Mnoţství úvěrů v ekonomice roste výrazným tempem a růst v segmentu malých  

a středních podnikatelů (dále MSP) dosahuje ještě vyššího tempa růstu (banky uvádějí růst 

v tomto segmentu 15 aţ 30 % ročně). Kromě úvěru získá v současné době podnikatel  také 

kvalifikované finanční poradenství. 

        Problémy při ţádostech o úvěr u banky mohou nastat v těchto situacích: Banky se 

standardně vyhýbají vysoce rizikovým operacím. Nechtějí financovat firmy v počátečních 

fázích rozvoje (např. start-up). Nedůvěřují klientům s vysoce rizikovým podnikatelským 

záměrem, (např. aktivity high-tech ). 

        Jednoduše řečeno, nepřímý vztah rozvoje regionu přes finanční sluţby probíhá 

následovně: region podporuje rozvoj podnikání, nově vzniknuté firmy potřebují peníze, ty 

dostanou buď z veřejných peněz, nebo zaţádají o úvěr od nějaké finanční instituce. Je tedy 

nutné, aby v daném regionu byla dostatečná nabídka a kvalita finančních sluţeb, jeţ 

pokryje  poptávku takovýchto podniků. S rozvojem podnikání v takovém regionu pak 

dochází i k rozvoji samotného regionu. 

2. Přímý vztah vlivu finančních sluţeb na rozvoj regionu 

        Finanční instituce, např. banka, se rozhodne, ţe v regionu zřídí nějakou svoji 

pobočku, v nejlepším případě centrálu apod. Krajský úřad daného kraje je jedním ze 
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subjektů, který můţe takovému zájemci nabídnout či doporučit u jiných subjektů potřebné 

prostory či   lokalitu. Banka zde postaví svoji pobočku, ve které bude zaměstnávat lidi 

z daného regionu. Celková výše investice do budování nového centra a tvorby pracovních 

míst je nákladná a snahou státní správy by mělo být pomoci těmto podnikům v začátcích 

z veřejných finančních zdrojů peněz. Investice státní správy (nebo samosprávy) do těchto 

podniků se jí vrátí v podobě zvýšené zaměstnanosti, operativnější financování MSP a navíc 

v dynamickém kvartérním sektoru i zvýšením HDP v daném regionu.  

2.3 Malé a střední podnikání 

2.3.1 Vymezení pojmů souvisejících s podnikáním 

        „Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem 

vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosaţení zisku.“
23

 

        Interpretace pojmu podnikání však není tak jednoduchá. Výše uvedená interpretace 

pojmu podnikání je interpretací z právnického pojetí. Pro dokreslení tohoto pojmu 

přidejme ještě jiná pojetí, jsou jimi: 

        „Ekonomické pojetí podnikání představuje zapojení ekonomických zdrojů a jiných 

aktivit tak, aby se zvýšila jejich původní hodnota. Je to dynamický proces vytváření 

přidané hodnoty. 

        Psychologické pojetí podnikání je pak činnost motivována potřebou něco získat, 

něčeho dosáhnout, vyzkoušet si něco, něco splnit. Podnikání v tomto pohledu je prostředek 

k dosaţení seberealizace, zbavení se závislosti, postavení se na vlastní nohy apod. 

        Sociologické pojetí podnikání vede k vytváření blahobytu pro všechny 

zainteresované, hledáním cesty k dokonalejšímu vyuţití zdrojů, vytvářením pracovních 

míst a příleţitostí.“
24

 

        K obecným rysům podnikání patří: 

- cílevědomá činnost 

                                                 

23
  Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. [on-line]. [cit. 2010-04-04]. Dostupné z WWW: 

<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx>. 

24
 VEBER, SRPOVÁ a kol., 2005, str. 15. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx
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- iniciativní, kreativní přístupy 

- organizování a řízení transformačních procesů 

- praktický přínos, uţitek, přidaná hodnota 

- převzetí a zakalkulování rizika neúspěchu 

- opakování, cyklický proces. 

        „Podnikatel je osoba realizující podnikatelské aktivity s rizikem rozšíření nebo ztráty 

vlastního kapitálu. Osoba schopna rozpoznat příleţitosti, mobilizovat a vyuţívat zdroje  

a prostředky k dosaţení stanovených cílů a ochotná podstoupit tomu odpovídající rizika. 

Iniciátor a nositel podnikání investuje své prostředky, čas, úsilí a jméno, přebírá 

odpovědnost, nese riziko s cílem dosáhnout svého finančního a osobního uspokojení. 

        I v tomto případě můţeme najít řadu společných rysů charakteristických pro osobu 

podnikatele:. 

- umění nacházet příleţitosti, vytyčovat nové cíle 

- zabezpečení finančních prostředků nezbytných k podnikání 

- schopnost organizovat podnikatelské aktivity (rozumět předmětu podnikání) 

- podstupování rizika 

- sebedůvěra, vytrvalost, dlouhodobé nasazení, učit se zkušeností, apod.“
25

 

        Tomuto vymezení se do jisté míry vymyká právní definice podnikatele. 

„Podnikatelem je podle zákona: 

a) osoba, která je zapsána v obchodním rejstříku 

b) osoba, která podniká na základě ţivnostenského oprávnění 

c) osoba, která podniká na základě jiného neţ ţivnostenského oprávnění podle 

zvláštních předpisů 

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

             zvláštního předpisu“
26

 

                                                 

25
 VEBER, SRPOVÁ a kol., 2005,  str. 16. 

26
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. [online]. [cit. 2010-04-04]. Dostupné z WWW: 

<.http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx>. 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx
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        Podnik: „nejobecněji se jedná o subjekt, ve kterém dochází k přeměně zdrojů 

(vstupů) ve statky (výstupy). 

        Obsáhleji je vymezen jako uspořádaný soubor prostředků, zdrojů, práv a jiných 

majetkových hodnot (ať vlastních či pronajatých), které slouţí podnikateli k provozování 

podnikatelských aktivit.“
27

 

        Právně je pojem podnik vymezen jako: „soubor hmotných, jakoţ i osobních  

a nehmotných sloţek podnikání. K podniku náleţí věci, práva a jiné majetkové hodnoty, 

které patří podnikateli a slouţí k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají 

tomuto účelu slouţit.“
28

 

2.3.2 Charakteristika malých a středních podniků (MSP) 

        Důleţitým významem pro tuto kapitolu je vymezení pojmu malých a střeních firem 

(MSP). Toto vymezení není jednoduché. Uveďme některá pojetí, která klasifikují rozdělení 

malých a střeních podniků: 

        „Statistické pojetí MSP – od roku 1997, kdy se Česká statistika více přiblíţila 

typologii Eurostatu (statistický úřad EU) se firmy dělí do tří slupin podle počtu 

zaměstnanců: 

a) malé – do 20 zaměstnanců, 

b) střední – do 100 zaměstnanců  

c) velké – 100 a více zaměstnanců.“
29

 

        „Doporučení komise EU – komise pouţívá jiná kvantitativní kritéria klasifikace 

podnikatelů a firem, jsou jimi: počet zaměstnanců, roční trţby, resp. příjmy, hodnota aktiv, 

resp. majetku, nezávislost. Třídění firem touto metodou je následující: 

- Mikrofirma - do 10 zaměstnanců, obrat nebo celková bilance do 2 mil. EUR 

- Malá firma - do 50 zaměstnanců obrat nebo celková bilance do 10 mil. EUR 

                                                 

27
 VEBER, SRPOVÁ a kol., 2005, str. 16. 

28
 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník., [online]. [cit. 2010-04-04]. Dostupné z WWW: 

<http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx>. 

29
 VEBER, SRPOVÁ a kol.,  2005, str. 19 

http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchzak/cast1.aspx
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      -     Střední firma - do 250 zaměstnanců, obrat do 50 mil. EUR nebo celková bilance do  

                  43 mil EUR “
30

 

        „Klasifikace ČSSZ – česká správa sociálního zabezpečení rozděluje firmy 

pragmatickým klasifikováním na: 

a) malé organizace – do 25 zaměstnanců 

b) organizace – s 25 a více zaměstnanci“
31

 

        „Shrneme-li výše uvedené pro oblast malého a středního podnikání, s ohledem na 

značné částky podmiňujících ekonomických kritérií, rozhodujícím kritériem diferenciace 

se stává počet pracovníků: 

     -    Mikrofirma – 1 – 9 pracovníků 

     -    Malá firma – 10 – 49 pracovníků 

     -    Střední firma – 50 – 249 pracovníků 

  Firmy o počtu pracovníků 250 a více jsou povaţovány za velké podniky.“
32

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

30
 Doporučení Evropské komise 2003/361/EC, [online]. [cit. 2010-04-04]. Dostupné z WWW: 

<http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/male-a-stredni-podnikani/>. 

31
 Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, 

[online]. [cit. 2010-04-04]. Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/socialni-

zabezpeceni-pojistne/zneni.aspx>. 

32
 VEBER, SRPOVÁ a kol., 2005, str. 20. 

http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/male-a-stredni-podnikani/
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/socialni-zabezpeceni-pojistne/zneni.aspx
http://business.center.cz/business/pravo/zakony/socialni-zabezpeceni-pojistne/zneni.aspx
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Graf č. 2.1: Vývoj počtu aktivních subjektů MSP v ČR v letech 1998 – 2008 

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu 

       Z uvedeného grafu č. 2. 1 vyplývá, ţe počet MSP se v ČR neustále zvyšuje. Pokles byl 

jen mezi lety 1999 a 2000 a v letech 2004, 2005 a 2006. Ke konci roku 2008 bylo v ČR 

evidování 1 035 521 MSP. Počet právnických osob klesal jen v období 2002 – 2004, jinak 

je trend také stále stoupající. Počet fyzických osob neustále kolísá. Z grafu také vidíme, ţe 

na celkovém počtu MSP se výrazněji podílí fyzické osoby, v roce 2008 to bylo 80,59 % 

z celkového počtu MSP. Právnické osoby se na celkovém počtu MSP podílí 19,41 %. 

        „Sektor malého a středního podnikání zaujímá v ekonomice velmi významné místo 

(viz graf č. 2.1 a celkový počet MSP), je hnací silou podnikatelské sféry, růstu, inovací 

i konkurenceschopnosti. Hraje rozhodující roli při tvorbě pracovních příleţitostí a obecně 

je faktorem sociální stability a hospodářského rozvoje. V České republice se malé a střední 

podniky podílejí 61,52 % na zaměstnanosti a 54,57 % na účetní přidané hodnotě.  

        Malé a střední podniky mají často potíţe při získávání kapitálu, zejména rizikového 

kapitálu, nebo úvěrů, coţ je dáno mj. i omezenými moţnostmi poskytnutí zajištění. Jejich 

omezené zdroje rovněţ zmenšují moţnosti jejich přístupu k informacím, zvláště o nových 

technologiích či potenciálních trzích. Je proto třeba iniciativ, které by ulehčily rozvoj 
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hospodářské činnosti malých a středních podniků, přizpůsobily se jejich potřebám 

a přispěly tak k vyuţití jejich potenciálu.“ 
33

  

Graf č. 2. 2: Vývoj počtu zaměstnaných v MSP v letech 1998-2008 

 Zdroj: Ministerstvo průmyslu. 
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  Zpráva o vývoji a počtu malého a středního podnikání v roce 2008 a jeho podpoře, Ministerstvo průmyslu 

a obchodu, [online]. [cit. 2010-04-04]. Dostupné z WWW: <http://www.mpo.cz/dokument61124.html>.  
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3 Potenciál institucí finančních služeb Královéhradeckého kraje 

 

3.1. Vybrané aspekty rozvojového potenciálu Královéhradeckého kraje 

3.1.1 Demografické, geografické a ekonomické aspekty kraje 

 

        Královéhradecký kraj svojí rozlohou zaujímá šest procent území České republiky  

a v roce 2009 zde ţilo více neţ pět procent obyvatel České republiky, coţ představuje 9. 

plošně nejmenší a 4. nejméně lidnatý kraj. Hustota zalidnění je v porovnání 

s celorepublikovým průměrem niţší. Vyšší neţ celorepublikový je průměrný věk populace 

kraje. Ovšem míra naděje doţití patří v Královéhradeckém kraji k nejdelším. Území 

Královéhradeckého kraje, z dřívější doby rozdělené na 5 okresů, se administrativně dělí na 

15 správních obvodů obcí s rozšířenou působností a 35 správních obvodu obcí  

s pověřeným obecním úřadem. Celkový počet administrativně samostatných obcí je 448,  

z nichţ 43 má statut města. Podíl městského obyvatelstva je mírně pod republikovým 

průměrem. Metropolí kraje je statutární město Hradec Králové. Královéhradecký kraj 

spolu s krajem Pardubickým a Libereckým tvoří region Soudrţnosti NUTS 2 

Severovýchod. Sídelní struktura v kraji je nehomogenní a rozdrobená, coţ je způsobeno 

zejména přírodními a historickými podmínkami. Královéhradecký kraj ve srovnání  

s Českou republikou má vyšší zastoupení malých obcí do 500 obyvatel. V zázemí měst se 

projevují lokálně typické znaky suburbanizace. 

       Reliéf území Královéhradeckého kraje je velice proměnlivý s výraznou vertikální 

členitostí a pestrými krajinnými typy - od Polabské níţiny, pres pahorkatiny a oblasti 

podhůří, aţ po dva příhraniční horské hřebeny Krkonoš a Orlických hor. Nejvyšší hora 

Krkonoš – Sněţka (1 602 m n. m.) je zároveň nejvyšším vrcholem České republiky. 

Bohatá fauna a flóra zahrnuje také tri desítky endemitu vyskytujících se pouze  

v Krkonoších. Evropským unikátem je Krkonošská tundra ve vrcholových oblastech, kde 

se vyskytují jedinečné druhy přeţívající z doby ledové. Pestré přírodní a kulturní 

rozmanitosti Královéhradeckého kraje, atraktivita přírodních lokalit a kvalitní ţivotní
34

    

                                                 

34
 Strategie rozvoje kraje, centrum evropského projektování, [online]. [cit. 2010-02-28]. Dostupné z WWW: 

< http://www.cep-rra.cz/>. 
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prostředí jsou dobrými předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu a turistiky. Atraktivním 

jsou zejména oblasti s vysokým přírodním potenciálem, oblasti s bohatým kulturním 

dědictvím a pamětihodnostmi a lázeňské oblasti. Přírodní potenciál kraje je dobrým 

fundamentem pro rozvoj nových forem cestovního ruchu (agroturistiky, ekoturistiky, 

cykloturistiky apod.). Královéhradecký kraj patří v rámci CR k nejnavštěvovanějším. 

       Z hospodářského a ekonomického hlediska je Královéhradecký kraj 

zemědělskoprůmyslovým regionem s dlouholetou tradicí některých odvětví (strojírenství, 

textilnictví, stavebnictví) a s rozvinutými sluţbami, cestovním ruchem a kvalitní pracovní 

silou. Průmyslová základna je soustředěna převáţně do mest. Intenzivní zemědělská 

výroba je typická zejména pro oblast Polabské níţiny s příznivými podmínkami pro 

zemědělskou prvovýrobu. Dominantní hospodářské postavení zaujímá Královéhradecká 

aglomerace. Po roce 1989 vedla privatizace a restrukturalizace ekonomické základny  

k útlumu zemědělské i průmyslové výroby. Naproti tomu začal rychleji stoupat význam 

sektoru sluţeb. Rozvijí se malé a střední podnikání. Významný je příliv zahraničních 

investic a rozvoj vědy, výzkumu a inovací. Míra nezaměstnanosti je dlouhodobě pod 

průměrem celé České republiky. Vyšší nezaměstnanost je charakteristická pro některé 

venkovské regiony. (Viz tabulka č. 4.1 Základní sledované ukazatele za jednotlivé okresy). 

3.1.2 Produkční a výrobní možnosti kraje 

        Ekonomika kraje je charakteristická významným zastoupením zpracovatelského 

průmyslu, zejména všeobecným strojírenstvím. Z hlediska odvětvové struktury průmyslu 

zaujímá v posledních letech významný podíl výroba dopravních prostředků  

a zařízení, elektrických a optických přístrojů a zařízení, výroba základních kovů, hutních  

a také kovodělných výrobků.  Z hlediska výkonnosti a struktury oboru je moţné 

ekonomiku kraje hodnotit jako středně rozvinutou s vysokým podílem výrob a sluţeb  

s nízkou přidanou hodnotou. Vzhledem k tomu, ţe většina podnikajících subjektů má 

charakter MSP, představuje nízká přidaná hodnota jejich výroby jiţ ve střednědobém
35
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horizontu významné riziko.  V Královéhradeckém kraji působilo v roce 2004 pres 122 tisíc 

ekonomických subjektů, z nichţ více neţ polovinu tvořily osoby samostatně výdělečně 

činné. Drobné firmy s počtem 1-9 zaměstnanců se podílí na celkovém počtu všech 

ekonomických subjektů méně neţ pětinou, malé firmy s 10-49 zaměstnanců jen kolem 2%. 

Firmy střední velikosti s počtem zaměstnanců 50-249 tvoří jen půl procenta a velké firmy  

s 250 a více zaměstnanci tvoří jen desetinu procenta všech zaměstnavatelů. Počet drobných 

a malých firem v ekonomice kraje je příliš vysoký ve vztahu k jejich malé ekonomické síle 

a zvýšené zranitelnosti z hlediska působení náhlých změn v ekonomickém prostředí na 

výsledky jejich hospodaření a samotnou existencí. Územní koncentrace ekonomických 

subjektů je velmi rozdílná, největší počet se soustřeďuje do krajského města a jeho okolí, 

ve kterém má své sídlo více neţ jedna čtvrtina ekonomických subjektu. Dalšími důleţitými 

centry jsou Náchod, Trutnov a Jičín. 

        V posledních letech roste význam a angaţovanost zahraničních firem v ekonomice 

kraje. Většina zahraničních investorů vstoupila do existujících českých firem, kdy od 

původních českých vlastníků koupila majetkové podíly a poté rozšířila výrobní program. 

Perspektivní firmy zatíţené dluhy z období privatizace státního majetku, ztrátou 

východních trhu a souvisejícími ekonomickými ztrátami tak byly kapitálově posíleny  

a našly znovu prosperitu. V roce 2004 byl zaznamenán stav zahraničních investic v kraji  

v objemu 25,8 mld. Kč. Zahraniční kapitál má formu kapitálových investic do místních 

podniku, v kraji působí zahraniční firmy zejména ve výrobě automobilu a jejich 

komponent, výrobě plastů, výrobě materiálu pro zdravotnictví a v elektrotechnickém 

průmyslu. Zahraniční investoři pocházejí většinou ze zemí EU, zejména z Německa, ale  

i z USA. Vyuţívají výhod nízkých mzdových nákladu, levných rozvojových ploch, 

investičních pobídek, geografické polohy ve středu Evropy a obecně příznivého 

ekonomického prostředí. Zahraniční kapitál se stal motorem růstu a jedním z faktoru 

sniţujícím nezaměstnanost. Na území kraje má sídlo 17 velkých podniku s 100% 

zahraničním vlastnictvím a 14 velkých podniku s mezinárodním vlastnictvím.
36
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3.2. Finanční potenciál Královéhradeckého kraje 

3.2.1 Nejvýznamnější instituce finančních služeb Královéhradeckého kraje 

        Finanční sluţby jsou dnes rozsáhlou formou sluţeb, kterými jsou v širším slova 

smyslu kaţdá fyzická či právnická osoba, která k sobě přivádí konečného poskytovatele  

a konečného uţivatele financí (viz kapitola 1). Stejně tak finanční instituce, jeţ jsou 

zahrnuty do finančních sluţeb dané země a jejichţ hlavními aktivy jsou finanční aktiva, 

jsou rozsáhlou skupinou institucí, které dělíme na mnoho podskupin pro lepší orientaci 

v těchto institucích. (viz kapitola 1). 

        Z důvodu výše uvedené velké rozsáhlosti finančních sluţeb a finančních institucí, se 

dále v této práci budeme zabývat jiţ především pouze jedním typem finančních sluţeb  

a institucí, a to jsou bankovní instituce.  Bankovní instituce jsou dnes významnou sloţkou 

finančních sluţeb, institucí a také důleţitým prvkem celého kvartérního sektoru (vysvětlení 

kvartéru viz kapitola 1). Proto i sledovaný Královéhradecký kraj budeme popisovat  

a zkoumat především v oblasti bankovních sluţeb a institucí, které se nejen v tomto kraji 

ale i v celé ČR dynamicky rozvíjejí a mají i vliv na rozvoj celého regionu.  

    Rozvoj regionu skrz bankovní instituce a sluţby lze spatřovat především poskytováním 

různých úvěrů a financí pro rozvoj malých a středních podniků. Tématikou financování 

MSP se zabývá např. také Operační program Podnikání a inovace, Prioritní osa 1 - vznik 

firem, prioritní osa 2 - rozvoj firem, Oblast podpory 2.1 – bankovní nástroje MSP ( viz 

více rozebráno níţe-kapitola finanční sluţby v programových dokumentech). 

        Proto uveďme i hlavní bankovní instituce Královéhradeckého kraje, jeţ mohou mít 

vliv na rozvoj, jsou to především velké banky, jejichţ pobočky se na území kraje 

nacházejí. V Královéhradeckém kraji se v současnosti nenachází ani jedna centrála banky, 

tyto jsou většinou umístěny v hlavním městě Praze.  

        Pro lepší přehlednost a snadnější orientování a také pro statistické zhodnocení 

bankovních sluţeb a institucí Královéhradeckého kraje se zaměříme na 10 nejznámějších 

bank v České republice, jejichţ pobočky jsou umístěny v Královéhradeckém kraji.  

U těchto bank se nyní zaměříme na jejich geografické rozmístění v rámci 

Královéhradeckého kraje, a také na jejich nejvýznamnější specifika oproti ostatním 

bankám a v neposlední  řadě na sluţby, které tyto banky poskytují především firemním 

klientům, podnikům, jeţ jsou důleţitou sloţkou v rozvoji kaţdého regionu.  
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Jsou jimi tyto banky: Česká spořitelna, Československá obchodní banka, GE Money Bank, 

Hypoteční banka, Komerční banka, Poštovní spořitelna, Raiffeisen Bank, mBank,  

UniCredit Bank Czech Republic a Volksbank CZ. Kromě spektra těchto komerčních bank 

je v Královéhradeckém kraji umístěna také jedna pobočka České národní banky, jako 

největší monetární autority v České Republice, která dohlíţí na všechny bankovní ústavy 

v zemi včetně 10 výše uvedených.  

Česká spořitelna, a.s.: 

        Tento peněţní ústav má velice dlouhou tradicí, kdy počátky sahají aţ do první 

poloviny 19. století. Na tradici českého a později československého spořitelnictví navázala 

v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová společnost. Od roku 2000 je Česká spořitelna 

členem silné středoevropské Erste Group (s centrálou v Rakousku) s více neţ 17 miliony 

klientů. V červenci roku 2001 úspěšně dokončila svou transformaci, která se zaměřila na 

zlepšení všech klíčových součásti banky. Pro firemní klienty nabízí banka různé formy 

investičních úvěrů určených na financování středně a dlouhodobých účelů, dále provozní 

úvěry – určené na krátkodobé a střednědobé účely a kontokorentní  úvěry - pro krátkodobé 

provozní potřeby.  Kromě toho nabízí tento bankovní ústav i velice kvalitní poskytování 

osobních půjček a hypoték společně s finančním poradenstvím. 

42 poboček České spořitelny a.s. je v Královéhradeckém kraji rozmístěno takto: 

        V okrese Rychnov nad Kněžnou jsou pobočky České spořitelny a.s. v následujících 

městech: Rychnov nad Kněţnou, Vamberk, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Opočno, 

Rokytnice v Orlických horách, Solnice, Týniště nad Orlicí 

        V okrese Náchod se nacházejí v těchto městech: Broumov, Červený Kostelec, Česká 

Skalice, Hronov, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují, Police nad Metují, Rtyně 

v Podkrkonoší, Teplice nad Metují 

        V okrese Trutnov pak ve městech Dvůr Králové nad Labem, Hostinné, Svoboda nad 

Úpou, Trutnov, Úpice, Vrchlabí, Ţacléř 

        V okrese Jičín jsou to města Hořice, Jičín, Kopidlno, Lázně Bělohrad, Libáň, Nová 

Paka, Ostroměř, Sobotka 
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        A nakonec v okrese, městě Hradec Králové se pobočky nacházejí na následujících 

místech: ve  městě Hradec Králové celkem 4 pobočky, Chlumec nad Cidlinou, Nechanice, 

Nový Bydţov, Smiřice, Třebechovice pod Orebem.
37

 

ČSOB, a.s.: 

        Banka byla zaloţena v roce 1964, celým názvem zní Československá obchodní banka, 

v roce 2008 se osamostatnila od ČSOB slovenská pobočka. Skupina ČSOB je součástí 

mezinárodní bankovně-pojišťovací skupiny KBC, která aktivně působí v Belgii a v regionu 

Střední a východní Evropy. Banka nabízí kvalitní sluţby jak jednotlivcům, tak rodinám, 

ale i malým a středním firmám.  Pro tyto podniky má banka připravené různé formy 

kontokorentních úvěrů – určených podnikatelům a firmám k pokrytí přechodného 

nedostatku finančních prostředků, dále revolvingových úvěrů pro podnikatele a právnické 

osoby, které potřebují dodatečné finanční prostředky na financování provozních potřeb, 

dále tzv. malý úvěr který je určen podnikatelům a právnickým osobám na financování 

přesně vymezených potřeb, převáţně investičního charakteru (např. nákup strojů  

a zařízení, nemovitostí, lze financovat i jejich opravy) a také hypoteční úvěr určený na 

financování nemovitostí - jejich nákup, výstavbu i opravy. Banka také vystavuje záruky 

určené fyzickým osobám (podnikatelům) a právnickým osobám. Poboček ČSOB se 

v Královéhradeckém kraji nalézá celkem 18 a jsou na těchto místech:  

        V okrese Rychnov nad Kněžnou se nachází jediná pobočka a to přímo v Rychnově. 

        V  okrese Náchod jsou pobočky ČSOB v Jaroměři, Náchodě a Novém Město nad 

Metují.    

        Okres Trutnov je zastoupen celkem 4 pobočkami a to v městech Dvůr Králové nad 

Labem, Hořice, Trutnov, Vrchlabí.  

         V okrese Jičín jsou pobočky v Jičíně a Nové Pace.  

         V samotném krajském městě Hradci Králové je celkem 6 poboček, kromě toho je 

pobočka také v Chlumci nad Cidlinou a Novém Bydţově.
38
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GE Money Bank, a.s.: 

        Obrovské finanční zázemí skupiny GE (General Electric – sídlo centrály v USA) dělá  

z této banky ideálního partnera pro všechny druhy finančních operací. Společnost GE byla 

zaloţena jiţ v roce 1892, kdy u jejího zaloţení stál slavný vynálezce Thomas Alva Edison. 

GE je dnes velice rozvětveným koncernem (stavebnictví, infrastruktura, medicínská 

technika, finanční sluţby, mediální sluţby), kdy významnou součástí finanční divize GE je 

skupina GE Money, která je v ČR známá právě především díky bance GE Money Bank a.s. 

Kromě tradičních sluţeb pro běţné občany v podobě účtů, se banka samozřejmě zaměřuje  

i na firmy, pro které nabízí především úvěry na financování investic a také menší na 

financování provozu. Kromě toho banka připravila i výhodné úvěry pro zemědělce za 

podmínek přizpůsobených sezónnímu charakteru zemědělství a také tzv. Financování 

projektů ekoenergie, coţ jsou projekty obnovitelných zdrojů energie, především 

bioplynových stanic, fotovoltaických elektráren a malých vodních elektráren. Zajímavými 

sluţbami je také tzv. Medical and Legal Bussines, coţ jsou komplexní programy 

bankovních sluţeb za zvýhodněných podmínek především pro lékaře, stomatology, 

veterináře, advokáty a notáře.  Pobočky GE Money Bank v počtu 15 jsou  

v Královéhradeckém kraji rozmístěny následovně:  

        V okrese Rychnov nad Kněžnou v městech Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Rychnov 

nad Kněţnou.  

       Okres Náchod má pobočky ve městech Broumově, Jaroměři, Náchodě a Polici nad 

Metují.  

       V okrese Trutnov mají pobočku GEMB Dvůr Králové nad Labem, Hostinné, Trutnov, 

Úpice, Vrchlabí.  

        V okrese Jičín se nachází pouze jedna pobočka v okresním městě. Poslední dvě 

pobočky za okres Hradec Králové jsou přímo v Hradci Králové.
39
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Hypoteční banka, a.s.:  

        Počátky činnosti této banky spadají do roku 1991, pod tímto názvem je v ČR známá 

od roku 2005. Od roku 2000 je majoritním vlastníkem Hypoteční banky a.s. 

Československá obchodní banka a.s. Jak název napovídá, jedná se o bankovní ústav, na 

který se lze obrátit především co se týče ţádosti o hypotéku. Uvádí se, ţe v současné době 

představuje absolutní špičku v oblasti hypoték. Hypotéky na bydlení však nejsou jedinou 

sluţbou, kterou hypoteční banka nabízí, poskytuje i tzv. půjčky na cokoli. Ať uţ se jedná  

o spotřebitelské úvěry či o americkou hypotéku. Speciální sluţby pro podnikatele banka 

nenabízí. Podnikatelé mohou vyuţít velkého druhu hypoték, ať uţ se jedná o americkou 

hypotéku, hypotéku na stavební pozemek, na rekonstrukci, refinancování apod.  

        Pobočky Hypoteční banky se v Královéhradeckém kraji nacházejí celkem 4, a to po 

jedné pobočce v okrese Rychnově nad Kněţnou, Trutnově, Jičíně a Hradci Králové.
40

 

Komerční banka, a.s:  

        KB je univerzální bankou se širokou nabídkou sluţeb v oblasti drobného, 

podnikového a investičního bankovnictví. Komerční banka je součástí skupiny Société 

Générale od října 2001. Skupina Société Général (Francie) je jednou z největších 

finančních skupin v eurozóně. Skupina SG zaměstnává na celém světě 151 tisíc lidí ve 

třech klíčových oblastech. Produkty této banky vyuţívalo ke konci roku 2009  přes 1,5 mil 

klientů. Pro podnikatele a menší firmy má banka připraveny různé formy investičních 

úvěrů, provozních úvěrů, jako jsou např. profi úvěr, podnikatelské provozní úvěry a také 

speciální úvěr Medicum. Jde o flexibilní provozně-investiční úvěr se sníţenými poplatky 

a zjednodušeným procesem ţádosti a jejího schvalování, který byl připraven speciálně pro 

potřeby lékařů a stomatologů. V oblasti financování nemovitostí pro firmy je v nabídce 

hypoteční úvěr, developerský úvěr, který umoţňuje financovat developerský projekt a také 

tzv. Profi úvěr FIX, coţ je podnikatelský úvěr připravený speciálně pro drobné 

podnikatele, malé a střední podniky s výrazně zjednodušeným a zkráceným schvalovacím 

procesem. 

         Poboček Komerční banky v Královéhradeckém kraji je celkem 26 a jsou rozmístěny 

takto: 
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        V okrese Rychnov nad Kněžnou ve městech Rychnov nad Kněţnou, Vamberk, 

Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Dobruška. 

        V náchodském okrese pak ve městech Náchod, Nové Město nad Metují, Jaroměř, 

Červený Kostelec, Hronov, Police nad Metují, Broumov. 

        V okrese Trutnov je celkem 5 poboček a to v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem, 

Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněţkou a ve Vrchlabí. 

        Jičínský okres má pobočky v Jičíně, Hořicích, Lázních Bělohrad, Nové Pace  

a Sobotce. 

        V okrese Hradec Králové jsou pobočky na těchto místech: Třebechovice pod 

Orebem, Hradec Králové, Nový Bydţov, Chlumec nad Cidlinou.
41

 

Poštovní spořitelna, a.s. 

        Poštovní spořitelna je dnes předním představitelem bankovních sluţeb v ČR a je 

součástí Československé obchodní banky, a. s.. Velkou výhodou této banky je velké 

mnoţství poboček, protoţe spoustu bankovních operací provede klient přímo na jakékoliv 

poště v malé vesnici a nemusí jezdit na pobočku do města. Poštovní spořitelna nabízí své 

sluţby i podnikatelům a firmám, kterým nabízí tak jako jiné banky provozní a investiční 

úvěry, kdy provozní úvěry jsou především ve formě kreditních karet pro podnikatele nebo 

povoleného přečerpání na podnikatelském účtu. Z investičních úvěrů jsou to pak malý 

investiční úvěr a malopodnikatelský úvěr. 

        Pobočky Poštovní spořitelny v Královéhradeckém kraji se nacházejí pouze na 4 

místech a to v Náchodě, Trutnově, Jičíně a v Hradci Králové, ale jak bylo jiţ řečeno výše, 

spoustu bankovních operací vyřídí klient přímo na poště.
42
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Raiffeisenbank, a.s 

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

spektrum bankovních sluţeb soukromé i podnikové klientele. Raiffeisenbank a.s. je 

součástí Raiffeisen International Bank-Holding AG, která je dceřinou společností 

Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB). RZB byla zaloţena v roce 1927, je třetí 

největší rakouskou bankou a centrální institucí rakouské Raiffeisen Banking Group (RBG), 

největší bankovní skupiny v zemi s nejširší distribuční sítí. Kromě sluţeb pro spotřebitele 

jako jsou osobní půjčky a účty banak také poskytuje úvěry podnikatelům. Jsou to jak 

kontokorentní úvěry s povoleným čerpáním do mínusu na podnikatelském účtu, tak také 

hypoteční úvěry. Banka nabízí také tzv Projektové financování, které financuje změny v 

oblasti nemovitostí, obnovitelných zdrojů energie a nových technologií. 

        V Královéhradeckém kraji jsou pouze 3 pobočky Raiffeisenbank a to v Trutnově a 2 

v Hradci Králové.
43

 

mBank CZ S.A.:  

        Finanční společnost mBanka se objevila na českém trhu v listopadu 2007 jako 

organizační sloţka podniku BRE Bank S.A. (jedna z čelních finančních institucí v Polsku, 

člen skupiny Commerzbank) Produkty této banky jsou zaměřeny nejen na fyzické osoby, 

ale i podnikatele, firmy a jiné právnické subjekty.Banka poskytuje osobní a spořicí účty, 

platební karty, hypoteční úvěry, spotřebitelské půjčky, kreditní karty a v neposlední řadě 

také finanční poradenství. Pro podnikatele nabízí banka tzv. mBussines eMAX, coţ je 

spořící podnikatelský účet s úročením. mBUSINESS účty jsou v současnosti v prodeji 

pouze pro fyzické osoby Jediná 2 místa kde lze navštívit  mBanku v Královéhradeckém 

kraji se nachází v Hradci Králové. Jedno z nich je finanční centrum a druhé tzv. mkiosek.
44

 

UniCredit bank, a.s.: 

        UniCredit Bank Czech Republic a.s. zahájila svoji činnost na českém trhu 5. listopadu 

2007. Vznikla integrací dvou dosud samostatně působících úspěšných bankovních domů 

HVB Bank a Ţivnostenské banky. UniCredit Bank Czech Republic a.s. je silnou a rychle 

                                                 

43
 Raiffeisenbank, [online]. [cit. 2010-03-08]. Dostupné z WWW:<http://www.rb.cz>. 

44
 mBank, [online]. [cit. 2010-03-08]. Dostupné z WWW:<http://www.mBank.cz>. 
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se rozvíjející bankou, která nabízí širokou škálu kvalitních produktů pro firemní zákazníky 

i privátní klientelu. Rozšířená je především v oblasti střední a východní Evropy. Svým 

klientům nabízí zejména usnadnění mezinárodního obchodu a lepší kontakty nejen se 

zahraničními partnery. Unicredit bank nabízí své sluţby jak pro soukromé osoby, tak pro 

podnikatele.  Podnikatelům banka nabízí různé provozní, investiční a hypoteční úvěry. 

Také tzv. Financování nemovitostí, coţ jsou Účelové úvěry na koupi, výstavbu nebo 

rekonstrukci nemovitostí včetně koupě pozemku určeného k budoucí výstavbě. Úvěry jsou 

určené fyzickým osobám podnikatelům a právnickým osobám včetně účelově zaloţených 

společností, tzv. SPV. UniCredit bank má pro podnikatele připravené i tzv.business 

bankovní záruky. Tyto bankovní záruky jsou určeny pro podnikatele a menší firmy  

s ročním obratem do 50 mil. Kč, s minimální délkou podnikání 1 rok a se sídlem / místem 

podnikání v České republice. 

        Pobočky UniCredit bank jsou v Královéhradeckém kraji pouze 2, a to v Hradci 

Králové.
45

 

Volksbank CZ: 

        Volksbank CZ, a.s. je univerzální obchodní banka se širokým spektrem produktů  

a sluţeb v oblasti drobného i podnikového bankovnictví. Volksbank CZ úspěšně působí na 

českém trhu jiţ od roku 1993. Volksbank je součástí skupiny VBAG (Österreichische 

Volksbanken AG), která jiţ dlouhá léta poskytuje bankovní sluţby ţivnostníkům  

a podnikatelům v Rakousku. Díky strategickému propojení se skupinami německých  

a francouzských Volksbank došlo ke kapitálovému posílení a nárůstu potenciálu celé 

skupiny.  Konkrétní produkty pro podnikatele jsou provozní a investiční úvěry a bankovní 

záruky. Banka také nabízí Financování nemovitostí- sluţby pro subjekty zabývající se 

financováním bytových projektů (developery) za účelem prodeje a financováním 

nemovitostí za účelem pronájmu a Financování zemědělství. Tento úvěr je zaměřen 

především na financování nové techniky, nebo pro financování a nákup zemědělské půdy. 

Během svého působení na českém trhu Volksbank získala pevnou pozici v segmentu 

středních a menších bankovních domů. Jediná pobočka Volksbank v Královéhradeckém 

kraji se nachází v Hradci Králové.
46

 

                                                 

45
 UniCredit bank, [online]. [cit. 2010-03-08]. Dostupné z WWW:<http://www.unicreditbank.cz>. 

46
 Volksbank CZ, [online]. [cit. 2010-03-08]. Dostupné z WWW:<http://www.volksbank.cz>. 
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3.2.2 Služby jednotlivých bank v kraji – shrnutí 

        V Královéhradeckém kraji se nachází celkem 117 poboček 10 -ti významných bank 

v České Republice (viz výše). Všechny námi sledované banky mají zázemí v silných 

zahraničních skupinách, kdy tyto skupiny expandují pomocí těchto bank i na český trh. 

Zázemí silných partnerů bank dává klientům větší jistotu pro různé finanční operace a tvoří 

z bank ideálního partnera pro finanční sluţby jak pro osobní potřeby, tak i pro podnikatele 

a firmy. 

        Kaţdá z bank, kterou jsme výše popsali, dává svým klientům moţnost zaloţení si 

osobního a spořícího účtu  a kromě jedné také všechny poskytují úvěry podnikatelům a to 

jak klasické kontokorentní, provozní a investiční , tak také různé speciální úvěry specifické 

pro danou banku, které budou popsány níţe. 

    Klasickými úvěry pro firemní klienty jsou: 

a) kontokorentní úvěr - kontokorentní úvěr je typ úvěrového produktu umoţňující 

pravidelně přečerpávat finanční prostředky na firemním běţném účtu. Tyto úvěry 

jsou častěji poskytovány, v porovnání například s investičními úvěry a podnikatelé 

o ně také častěji ţádají. Pouţívají se především na krátkodobé překlenutí 

nedostatku financí na účtu a také pro trvalou rezervu finančních prostředků pro 

případ neočekávaných finančních výdajů. Výše přečerpání úvěrového rámce účtu je 

stanovena a schválena bankou. 

b) provozní úvěr – tento úvěr se pouţívá především pro financování provozních 

potřeb, zejména k financování pohledávek, zásob a nákladů spojených  

s podnikatelskou činností. V zásadě je podobný kontokorentnímu úvěru, kdy 

smyslem provozního úvěru je také získat finanční rezervu na nečekané výdaje. Do 

skupiny provozních úvěru spadá ještě také tzv. revolvingový úvěr. 

c) investiční úvěr - investiční úvěr je typ úvěrového produktu poskytující moţnost 

profinancovat konkrétní pořízení schválené investice. Úvěr má pevně stanovený 

plán čerpání a splácení. Tyto úvěry bývají na delší dobu a počet schválených 

ţádostí není tak častý jako např. u kontokorentních úvěrů. Investiční úvěr lze vyuţít 

např. na nákup strojů, hmotného majetku, výrobní haly apod. Pro banku, která 

poskytuje investiční úvěr firemním klientům, musí být tyto projekty 

akceptovatelné. 
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        Nyní se podívejme na odlišnosti v počtu a rozmístění a také na speciální produkty pro 

podnikatele jednotlivých bank: 

        Nejrozšířenější bankou co do počtu poboček v královéhradeckém kraji je Česká 

spořitelna, a.s. .Svých poboček má na území kraje celkem 42 a podnikatelům nabízí 

především různé druhy úvěrů a to jak provozních, tak investičních anebo kontokorentních. 

Jiné speciální úvěry pro podnikatele banka nenabízí.  

        Bankou s velkou tradicí je také Československá obchodní banka (ČSOB), která je 

v kraji zastoupena celkem 18 pobočkami. Firemním klientům nabízí stejně jako Česká 

spořitelna různé kontokorentní úvěry ale také revolvingové úvěry a tzv. malý úvěr pro 

podnikatele, který je určen na přesně vymezenou oblast a také hypoteční úvěr na 

financování nemovitosti.  

        Další v pořadí je GE Money Bank a.s. s 15 pobočkami v kraji. Firemním klientům 

nabízí oproti jiným bankám především výhodný úvěr pro zemědělce, který je přizpůsoben 

sezónním výkyvům a také tzv. Financování projektů ekoenergie, coţ jsou projekty 

obnovitelných zdrojů energie a téţ zajímavý produkt Medical and Legal Bussines, který 

zahrnuje zvýhodněné sluţby a úvěry pro lékaře, stomatology, veterináře, notáře  

a advokáty.   

        Další z velkých bankovních ústavů se silným zázemím je Komerční banka, která je  

v kraji zastoupena celkem 26 pobočkami. Specialitou této banky pro firemní klienty je tzv. 

úvěr Medicum, který je určen především pro potřeby lékařů a stomatologů, dále hypoteční 

úvěr, developerský úvěr a Profi úvěr FIX určený speciálně malým a středním podnikům 

s výrazně zjednodušeným schvalovacím procesem.  

        Zatím jen třemi pobočkami je v kraji zastoupena Raiffesisenbank a.s., jejíţ specialitou 

pro podnikatele je tzv. Projektové financování, které financuje změny v oblasti 

nemovitostí, obnovitelných zdrojů energie a nových technologií.  

        UniCredit bank a.s. má v kraji celkem 2 pobočky a pro firemní klienty má připraveny 

různé formy provozních, investičních a hypotečních úvěrů a také tzv. Financování 

nemovitostí, coţ jsou Účelové úvěry na koupi, výstavbu nebo rekonstrukci nemovitostí 

včetně koupě pozemku určeného k budoucí výstavbě.  
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        Volksbank CZ je bankou se širokým spektrem produktů pro malé a drobné 

podnikatele. Ze specialit jmenujme Financování nemovitostí- sluţby pro subjekty 

zabývající se financováním bytových projektů (developery) a Financování zemědělství, jeţ 

je zaměřeno především na financování nové techniky, nebo pro financování a nákup 

zemědělské půdy. 

        mBank CZ A.S v současné době neposkytuje úvěry podnikatelským subjektům, pouze 

umoţňuje zaloţit si podnikatelský účet mBussines eMAX, coţ je spořící podnikatelský 

účet s úročením. Poslední sledovaná banka Hypoteční banka speciální úvěry pro 

podnikatele neposkytuje, ale umoţňuje jim výběr moţných druhů hypoték, ať uţ se jedná  

o americkou hypotéku, hypotéku na stavební pozemek, na rekonstrukci, refinancování 

apod. 

      Pro přehlednost graf č. 3.1 ukazuje počty jednotlivých poboček v kraji. 

 

 

Graf č. 3.1: Počet poboček jednotlivých bank v Královéhradeckém kraji 

Zdroj: Vlastní zpracování 

       A také přiloţme tabulku č. 3.1, která ukazuje rozmístění jednotlivých poboček bank 

v okresech Královéhradeckého kraje.  
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Tabulka č. 3. 1: Pobočky bank v jednotlivých okresech Královéhradeckého kraje 

  Náchod 
Hradec 
Králové Jičín 

Rychnov 
n/K Trutnov   

Česká spořitelna 10 9 8 8 7 42 

ČSOB 3 8 2 1 4 18 

GE Money Bank 4 2 1 3 5 15 

Hypoteční banka 0 1 1 1 1 4 

Komerční banka 7 4 5 5 5 26 

Poštovní spořitelna 1 1 1 0 1 4 

Raiffeisenbank 0 1 0 0 2 3 

mBank 0 2 0 0 0 2 

UniCredit bank 0 2 0 0 0 2 

Volksbank CZ 0 1 0 0 0 1 

  25 31 18 18 25 117 
Zdroj: Vlastní zpracování 

 

Obrázek č. 3. 1:  Královéhradecký kraj dle správních obvodů ORP a jednotlivých poboček 

bank 

Zdroj: Český statistický úřad + vlastní zpracování 
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        Z uvedeného obrázku č. 3.1 vidíme, ţe zdaleka nejvíce poboček v kraji má Česká 

spořitelna, a.s., pobočky této banky jsou v kaţdé ORP v kraji, někde i 2x, v Hradci Králové 

dokonce 4x. Velmi rozšířenou síť má také Komerční banka, a.s., která má své pobočky ve 

většině ORP, v ORP Vrchlabí jsou dokonce tři. Další bankou v pořadí rozšířenosti v kraji 

je GE Money Bank, a.s., která se snaţí být v kaţdém okrese zastoupena několika 

pobočkami a také ČSOB, a.s., jeţ je nejvíce lokalizovaná v krajském městě Hradci 

Králové, a to celkem 6 pobočkami. Z médií známá banka Raiffesisenbank, a.s. je v kraji 

lokalizována jen v Trutnově a dvěma pobočkami v Hradci Králové. Specialista na 

hypotéky, Hypoteční banka, a.s. se v kraji nachází na 4 místech, stejně jako Poštovní 

spořitelna, a.s. Trojice Volksbank CZ, UniCreditbank a mBank S.A. se v tuto chvíli v kraji 

nacházejí jen v Hradci Králové, případní klienti proto musí na pobočky těchto bank aţ do 

krajského města. 

3.2.3 Zaměstnanost Královéhradeckého kraje ve finančních službách 

        Královéhradecký kraj měl k 31. 12. 2008 celkem 553 800 obyvatel, z toho bylo 

275 900 obyvatel ekonomicky aktivních (čili ve věku 15 a více let). Zaměstnaných v kraji 

bylo 265 100 a nezaměstnaných 10 900 osob. Ekonomicky neaktivních bylo k tomuto datu 

v kraji 277 800. Nezaměstnanost činila 3,95%. Největší zaměstnanost podle klasifikace 

OKEČ byla jiţ tradičně v tomto kraji, ve zpracovatelském průmyslu a také v obchodu, 

celkem 95 700 (36,11% z celkového počtu zaměstnaných), resp. 31 40(11,8%). V odvětví 

finančních sluţeb byla zaměstnanost k 31. 12. 2008 5 600 osob, přičemţ oproti minulým 

rokům je patrný nárůst zaměstnanosti v této oblasti z 5300 obyvatel ke konci roku 2006 na 

5600 v roce 2008
47

, coţ bylo 2,11% z celkového počtu zaměstnaných. Nárůst 300 

zaměstnanců ve finančním sektoru je ukazatelem růstu tohoto sektoru za poslední dva 

roky. Souhrnná data z konce roku 2009 zatím nejsou dostupná, ale můţeme předpokládat, 

ţe na celkové zaměstnanosti ve finančních sluţbách se podepíše ještě stále probíhající 

finanční krize, která na mnoha místech zpomalila nárůst zaměstnanosti v této oblasti. 

 

 

                                                 

47
 Český statistický úřad, data za Královéhradecký kraj, [online]. [cit. 2010-03-14]. Dostupné z WWW: 

<http://www.hradeckralove.czso.cz/>. 

http://www.hradeckralove.czso.cz/
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3. 3. Role finančních služeb v základních dokumentech EU a ČR 

        Důvod proč se tato práce zabývá finančním sektorem, resp. finančními sluţbami  

a institucemi není jen z důvodu dynamického růstu kvartérního sektoru (viz kapitola 2), ale 

také z důvodu obsahu tématu finančních sluţeb v různých dokumentech a programech, 

které popisují tento rozvíjející se sektor a ukazují na přímý i nepřímý vliv tohoto sektoru 

na rozvoj jakéhokoliv regionu (tedy i v této práci sledovaného Královéhradeckého). Tyto 

dokumenty tím dokazují důleţitost zabývat se touto problematikou, která je v současnosti, 

ale hlavně do budoucna, velice důleţitá. Uveďme pro příklad informace ze zahraničních 

dokumentů, které popisují nové trendy ve finančním sektoru v EU a následně také 

dokumenty tuzemské, ve kterých je tato tématika obsaţena. 

3.3.1 Evropská komise – generální ředitelství pro vnitřní trh  

Finanční služby – dokument Všeobecná politická strategie 

        Výchozím dokumentem Evropské komise pro finanční sluţby je Všeobecná politická 

strategie. Cílem politiky finančních sluţeb je zajistit stabilní, jistý a efektivní finanční trh, 

jako koherence pod jednotnou politickou oblastí, k nimţ patří bankovnictví  

a pojišťovnictví, cenné papíry a investiční fondy, finanční infrastruktura, záleţitosti 

finančních osob a cenový systém. 

        Od „výbuchu“ finanční krize v lednu 2008 je stabilizování finančního trhu největší 

prioritou. Reformy finančního trhu jsou klíčem k dosaţení stabilizace. Práce komise v této 

oblasti se koncentruje na uzavření mezery v regulaci finančních trhů a posílení dohledu na 

finanční trh v Evropě. Na pozadí těchto skutečností udělala Evropská komise návrhy na 

právní předpisy, podle nichţ tři výbory evropských finančních úřadů mají být přeměněny 

v evropské dohlíţející úřady s vlastními pravomocemi. Současně vyšetřuje komise 

stávající sankční moţnosti dohlíţejících úřadů v Evropské Unii a jejich skutečný účinek, 

který můţe pomoci, aby se důvěra ve finanční sektor vesměs upevnila. Na mezinárodní 

úrovni pracuje Evropská Unie v rámci skupiny G-20 (skupina 20 finančních ministerstev 

světových států) a v jiných formách také společně s partnerskými zeměmi, které zlepšují 

globální finanční pohled v krizovém managementu.
48

  

                                                 

48
 Europäischen Komission, Der Binnenmarkt für Dienstleistungen, Allgemeines Konzept, [online]. [cit. 

2010-03-05]. Dostupné z WWW:< http://ec.europa.eu/internal_market/finances/index_de.htm>. 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/index_de.htm
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        Evropská komise je členem nové vznikající Rady pro finanční stabilitu. Komise také 

společně se svými hlavními mezinárodními partnery stojí v pravidelném bilaterálním 

dialogu o regulaci finančního trhu, s USA (v rámci evropsko-amerického finančně-trţního 

dialogu) a Japonskem, ale také s nově vznikajícími velkými ekonomikami jako jsou Rusko, 

Čína, Indie a Brazílie. 

        V neposlední řadě se také komise zabývá vyjednáváním bilaterálních  

a multilaterálních obchodních dohod k přiblíţení jiných zemí k regulativním standardům 

Evropské Unie, jako jsou mezinárodní konvergence finančních regulací.
49

 

Finanční služby 

    Pro fungování moderního národního hospodářství a ekonomiky ve státě jsou finanční 

sluţby nezbytné.  Čím je větší stupeň integrace, tím efektivněji se tvoří rozdělování 

kapitálu a dlouhodobé hospodářské výkonnosti. Proto je dokončení vnitřního trhu pro 

finanční sluţby podstatnou částí nadřazených cílů Evropské Komise pro zajištění více a 

lepších pracovních míst v dynamické, atraktivní a inovativní Evropě. 

        Sektor finančních sluţeb zahrnuje tři podstatné obory, které jsou v rovině evropské 

politiky srovnatelné a pouţitelné, jsou jimi: bankovnictví, pojišťovnictví a cenné papíry. 

Právě tak budou politické iniciativy Evropské Komise v oblasti záleţitosti fyzických osob, 

podnikových důchodů a platebních sluţeb představovány. Proto je uvedena tato část 

informací o evropských strategiích, které směřují k efektivně zajištěné finančně-trţní 

infrastruktuře (tak jak dobře funguje mezinárodní účtovací proces), která zajišťuje 

výhledová opatření pro finanční konglomeráty a zabraňuje a potírá podnikové a finanční 

delikty.
50

 

Bankovnictví 

        Uskutečnění integrovaného trhu pro banky a finanční konglomeráty je hlavním cílem 

evropské politiky finančních sluţeb. Opatření komise pro regulaci bank a konglomerátů 

poskytuje příspěvek k realizaci případných částí akčního plánu finančních sluţeb. Bazírují 

                                                 

49
 Europäischen Komission, Der Binnenmarkt für Dienstleistungen, Allgemeines Konzept, [online]. [cit. 

2010-03-05]. Dostupné z WWW:< http://ec.europa.eu/internal_market/finances/index_de.htm>. 

50
 Europäischen Komission, Der Binnenmarkt für  Dienstleistungen, Finanzdienstleistungen, [online]. [cit. 

2010-03-05]. <Dostupné z WWW: http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_24_de.htm>. 

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/index_de.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_24_de.htm
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na základních rozhodnutích vzájemných ocenění a jednotném pasu pro emitenty. Tento pas 

umoţňuje zákonně vyuţívat v členských státech umístěné finanční sluţby, v ostatních 

členských státech jejich sluţby nabízet, bez povinnosti mít to předem schválené. Poctivě 

regulované a silné finanční instituce jsou pro finanční stabilitu v Evropě nezbytné. To 

vyţaduje zařízení společného rámce, který garantuje chytrý dohled a rozumnou ochranu 

spotřebitelů v celém evropském vnitřním trhu. 

        Rozhodující pro realizaci těchto cílů jsou realizace a aplikace z evropských právních 

předpisů pro banky a finanční konglomeráty společně se všemi zúčastněnými. Tyto 

předpisy musí zahrnovat regulační předpisy a dozorčí regulace úvěrových ústavů, 

finančních konglomerátů a firem s cennými papíry. K tomu patří řádné a včasné prosazení 

právních předpisů členských států a v případě porušení smluv stíhání skrz komisi 

sestavením nápomocného pravidla pro výklad zákona bankovních předpisů Evropské Unie. 

        Uskutečnění vnitřního obchodu pro banky a finanční konglomeráty není součástí 

přímých procesů. Spíše se jedná o externí dimenzi evropské strategie pro banky a finanční 

konglomeráty zejména v příjmech na „regulační dialog“ s USA a Švýcarskem 

k odsouhlasení cílů dohledu podstatných součástí příslušné komisní strategie. Také 

příprava a integrace prosazení předpisů a bankovního trhu připojujících se zemí bude mít 

pro referáty bank a finančních konglomerátů velký význam.  

        Přestavitelé těchto referátů spolupracují v řadě mezinárodních fór, zejména  

v basilejském výboru pro dohled nad bankami, výboru pro finanční dohled nad bankami 

evropské centrální banky a společnému fóru pro finanční konglomeráty.
51

 

3.3.2 Bílá kniha o politice v oblasti finančních služeb 

        Bílá kniha je dokumentem Evropské komise o politice pro oblast finančních sluţeb, 

která vznikla po velkém mnoţství konzultací evropské komise se zainteresovanými 

stranami, jejichţ součástí byly i příspěvky k tzv. Zelené knize o další politice v oblasti 

finančních sluţeb. Bílá kniha představila do budoucna 5 následujících priorit, kterých by 

mělo být v oblasti finančních sluţeb v období 2005 – 2010 dosaţeno. Jsou jimi tyto 

priority: 
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1. Konsolidace dosavadních kroků a zajištění implementace a vynucení platné právní 

úpravy. 

         Současným problémem evropských finančních sluţeb v kaţdém státě je velmi 

pomalá transpozice evropských nařízení do národních legislativ. Často bývají ve 

směrnicích i výjimky a tyto směrnice pak neplní svůj hlavní úkol, kterým je sjednocovat 

pravidla v rámci celé EU. 

2. Pouţívání principu „lepší regulace“ při vytváření jakýchkoliv politik v oblasti finančních 

sluţeb 

        Pravidlem by se mělo stát provádění analýz a hodnocení dopadů přijatých nařízení od 

EU za určitou dobu, kdy daný reţim funguje na konkrétní národní úrovni.  

3. Výraznější sblíţení mechanismů dozorových orgánů členských států (tzv. supervizní 

konvergence). 

       Prioritní oblast zájmů především pro Českou Republiku. V ČR totiţ působí finanční 

instituce z mnoha evropských zemí a pro společnosti působící v několika zemích bývá 

často problematické přizpůsobovat se poţadavkům regulátorů v jednotlivých zemích  

a proto je snahou sladit postupy a poţadavky dozorových orgánů. 

4. Vytvoření silnějšího konkurenční prostředí mezi poskytovateli finančních sluţeb, 

zejména v případě retailového trhu. 

        V EU je dle prvotních analýz malá konkurence v oblasti retailového bankovnictví  

a pojišťovnictví. Evropská komise tuto situaci bude i nadále zkoumat a jejím cílem je 

navrhnout opatření, která by tuto konkurenci zvýšila. 

5. Zvýšení vlivu Evropské unie při globalizaci kapitálových trhů. 

        Jde o jeden ze stěţejních bodů evropsko-amerického dialogu. Prioritou je posílit 

atraktivitu evropských kapitálových trhů a aktivní prací na sjednocování pravidel sniţovat 

náklady na fungování kapitálových trhů.
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3.3.3 Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2008 – Ministerstvo financí 

        Dokument v jedné ze svých kapitol, konkrétně kapitole 4, pojednává o vývoji a počtu 

subjektů v rozhodujících sektorech finančního trhu. Počet subjektů finančního sektoru se 

ve sledovaném období výrazně neměnil (viz tabulkač. 3. 2).  Na trhu však pokračuje proces 

pozvolné koncentrace formou akvizic a fúzí a to zejména v bankovním fondu, 

pojišťovnictví a penzijních fondech. 

       Bankovní sektor v České republice je fungujícím a ziskovým oborem podnikání, který 

hraje klíčovou úlohu při rozvoji české ekonomiky. V průběhu celosvětové finanční  

a ekonomické krize v letech 2008 aţ 2009 vykazoval vysoký stupeň stability doprovázený 

značnou mírou inovace a rozvoje bankovních sluţeb při zachování ziskovosti bankovního 

podnikání. Přestoţe se v současnosti jedná o poměrně koncentrovaný segment finančního 

trhu (pět hlavních aktérů kontroluje aţ 90 % trhu), další konsolidace je moţná, zejména  

v závislosti na fúzích a akvizicích probíhajících v zahraničí nebo, na změnách vlastnické 

struktury v důsledku sanačních aktivit vlád, které se týkají především členských zemí EU. 

        Po vstupu České republiky do EU je také vidět zřetelný trend pronikání bank ze 

zahraničí na český finanční trh formou rozšiřování pobočkové sítě na základě jednotné 

licence v rámci EU.  

        Tento trend pozitivně přispívá ke zlepšování konkurenčního prostředí a k dalšímu 

rozvoji tuzemského bankovního sektoru. 

        V bankovním sektoru se potvrdil trend několika posledních let, a to poměrně výrazný 

nárůst poboček zahraničních bank při zachování celkového počtu subjektů. Tento trend je 

mimo jiné vyvolán i snahou některých zahraničních dceřiných bank o transformaci na 

pobočku z důvodu sniţování administrativních nároků vůči externím poţadavkům.
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Tabulka č. 3. 2 : Počty vybraných subjektů poskytujících sluţby na finančním trhu ČR k 

31.12. 

 

2004 2005 2006 2007 2008 

Banky 35 36 37 37 37 

Pobočky zahraničních bank 9 12 13 14 16 

Stavební spořitelny 6 6 6 6 5 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR 

3.3.4 Operační program Podnikání a inovace 

        Tento dokument se zaměřuje na významnou oblast rozvoje regionu a to je rozvoj 

firem a podnikání. Podpora rozvoje této oblasti je v programu popisována také skrze 

finanční sluţby, především nabídkou výhodnějších úvěrů pro malé a začínající podnikatele. 

Proto zde uvádíme informace z operačního programu podnikání a inovace, které se týkají 

také finančních sluţeb. 

Prioritní osa 1 – vznik firem 

Oblast Podpora začínajícím podnikatelům 

        Tato oblast podpory je zaměřena na zvýšení motivace k podnikání vytvořením 

nabídky zvýhodněného financování a zvýhodněných sluţeb k provozování podnikatelské 

činnosti. Smyslem poskytované podpory je umoţnit zahájení podnikání a realizaci 

podnikatelských záměrů drobným podnikatelům (podnikatelům vstupujícím do podnikání 

poprvé nebo s delším časovým odstupem), orientujícím se zejména na realizaci projektů  

v oblasti nových technologií a konkurenceschopných výrobků a sluţeb.
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Prioritní osa 2 – Rozvoj firem 

Oblast Bankovní nástroje podpory MSP 

        Tento nástroj se především snaţí o rozvoj malých a středních podniků, jako moţnosti 

rozvoje regionu, a zaměřuje se na jejich konkurenceschopnost oproti podnikům z jiných 

regionů. Podpora spočívá v poskytování prostředků na menší rozvojové podnikatelské 

projekty malých a středních podniků s kratší historií, na realizaci rozsáhlejších projektů 

středních podniků a na realizaci podnikatelských projektů malých a středních podniků 

zajišťujících jejich konkurenceschopnost či další expanzi. Tato oblast se také zaměřuje na 

podporu podnikání v energetických sluţbách a podporu zvyšování účinnosti při výrobě  

a spotřebě pouţitím EPC („Energy Performance Contracting“, tj. takovým způsobem 

financování akce, jehoţ základním principem je splácení realizovaného projektu třetí 

straně ze smluvně zajištěných úspor nákladů na energie). 

        Tento bankovní nástroj spočívá v tom, ţe klient se rozhodne pro realizaci opatření, 

které povede ke sníţení spotřeby energie v objektu, ať uţ jakýmkoliv způsobem (zateplení, 

jiný energetický zdroj apod.). Vybere si firmu, která energetickou sluţbu EPC poskytuje  

a ta na základě podrobné energetické a ekonomické analýzy a po návrhu nejefektivnějších 

úsporných opatření provede realizaci na vlastní náklady, tedy bez vlastních prostředků 

klienta. Jediným zdrojem odměny pro dodavatele stavby je dohodnutý podíl na 

prokazatelně dosaţené úspoře provozních nákladů sníţené o náklady, které musí jedna ze 

smluvních stran vynaloţit na splácení vstupní investice a všech dalších s projektem 

souvisejících 

        Celá oblast Bankovní nástroje podpory MSP operačního programu Podnikání  

a inovace je zdůvodněna především obtíţným přístupem k financím, jeţ představuje 

významnou překáţku nejenom pro vznik nových firem, ale i další rozvoj stávajících 

podniků. Jedná se zejména o případy, kdy při realizaci projektu dochází ke skokovému 

nárůstu zadluţenosti firmy a další perspektiva podnikatele je velmi silně spojena s mírou 

úspěšnosti realizovaného projektu. Tyto projekty jsou výzvou, na kterou buď podnikatel 

zareaguje
55
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s rizikem neúspěchu nebo ji pomine, coţ je velmi často první krok k zániku firmy. Projekty 

tohoto typu jsou hnacím motorem rozvoje malých a středních podniků, zvyšování jeho 

konkurenceschopnosti a zejména zvyšování zaměstnanosti, a proto je jejich podpora 

nezbytná pro dosaţení cílů operačního programu.
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4 Možnosti rozvoje sektoru finančních služeb 

Královéhradeckého kraje 

          Na úvod této kapitoly uveďme, ţe struktura finančního sektoru a jeho sluţeb  

v Královéhradeckém kraji se výrazným způsobem neliší od ostatních krajů. Stále se ještě 

objevují dopady finanční krize, která započala v ČR v průběhu roku 2008. 

        V kapitole 3 Potenciál institucí finančních sluţeb Královéhradeckého kraje, jsme se 

zabývali především bankovními institucemi a jejich sluţbami převáţně pro podnikatele, 

konkrétně pro oblast malého a středního podnikání. Z bankovních sluţeb 

v Královéhradeckém kraji jsme vybrali zástupce deseti bank a u těchto institucí jsme pak 

hlavně sledovali jejich sluţby a nabídky pro oblast malého a středního podnikání (MSP), 

které jsou rozhodující a má pozitivní dopad na rozvoj kaţdého regionu.  

4.1 Projekty a aktivity pro rozvoj finančních služeb v Královéhradeckém 

kraji 

        Uveďme nyní některé aktivity a projekty, jeţ budou pro finanční sluţby ale  

i podnikatele v Královéhradeckém kraji realizovány a zaváděny. Pro příklad uvádíme nejen 

projekt z oblasti finančních sluţeb pro podnikatele, ale také pro obyčejné spotřebitele. Je 

zde připojen také projekt, který se zabývá zlepšením subdodavatelů Královéhradeckého 

kraje. 

4.1.1 Zpřístupnění úvěrů podnikatelům 

        Důleţitým orgánem pro rozvoj finančních sluţeb v Královéhradeckém kraji je 

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, která má také své zastoupení ve 

všech okresech kraje a která sdruţuje podnikatele Královéhradeckého kraje a snaţí se  

o jejich další rozvoj. Důleţitým bodem činnosti komory je právě jednání s bankami  

o zpřístupnění úvěrů podnikatelům. Hospodářská komora navazuje na práci z minulého 

roku a od února 2010 opět jedná s jednotlivými bankami o moţnostech zlepšení přístupu 

především malých a středních podnikatelů k provozním úvěrům. Zaměření jednání na MSP 

není náhodné. Zatímco na začátku finanční krize banky provedly selekci příjemců úvěrů 

podle oboru činnosti, v současné době je kritériem pro zisk úvěru velikost firmy. Omezení 

tak dopadá především na malé a střední firmy, které bývají často důleţitým článkem 

v rozvoji jak celého kraje, tak ale také jednotlivých okresů kraje. 
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Úspěchem hospodářské komory v jednání s jednotlivými bankami bylo především jednání 

s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB). Ta v únoru 2009 uvolnila 1,65 

miliardy korun na záruky na investiční úvěry za zhruba 7 miliard a na provozní úvěry ve 

výši aţ 6 miliard korun.  Jednotlivá jednání probíhají individuálně se zástupci kaţdé z bank 

a cílem je ulehčit podniků získání úvěrů pro jejich podnikání.
57

 

4.1.2 Projekt Business 

       Tento projekt pro rozvoj finančních sluţeb v Královéhradeckém kraji organizuje 

především pro podnikatele Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje 

s přispěním Evropského sociálního fondu. Celým názvem se tento projekt jmenuje „Buďte 

úspěšnými subdodavateli – informujte se o nárocích ekonomicky silných spoluhráčů“. 

Tento projekt má pomoci stávajícím i potenciálním subdodavatelům Královéhradeckého 

kraje lépe obstát v konkurenčním boji se zájemci o dodávky velkým podnikům, které 

působí v našem regionu. Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu  

a státního rozpočtu ČR.
58

 

4.1.3 Sjednocení podmínek distribuce na finančním trhu 

        Tento projekt, který významným způsobem ovlivní rozvoj finančního sektoru 

Královéhradeckého kraje, iniciuje Ministerstvo financí ČR společně s ČNB a profesními 

asociacemi působícími na finančním trhu a spotřebitelskými sdruţeními. Snahou je 

především připravit teze budoucí právní úpravy zastřešující podmínky pro nabízení, 

zprostředkování a poradenství v oblasti sluţeb na finančním trhu. 

        Cílem je poté sjednotit úpravu distribuce - tedy nabízení, zprostředkování  

a poradenství - na finančním trhu, posílit transparentnost poskytovaných finančních sluţeb 

a ochranu spotřebitele. Budoucí sjednocené podmínky distribuce na finančním trhu by 

měly dále zahrnovat pravidla jednání se zákazníkem, která by zprostředkovatelé a poradci 

měli dodrţovat. Pozornost bude věnována také poţadavkům na odbornou kvalifikaci. Práce 

na vytvoření nových pravidel pro distribuční sluţby byly zahájeny v březnu 2009, kdy 

Ministerstvo financí zřídilo Pracovní skupinu k distribuci na finančním trhu, do které 
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přizvalo zástupce České národní banky, profesních asociací působících na finančním trhu  

a spotřebitelských sdruţení. Tato pracovní skupina jiţ navrhla moţné řešení v otázce 

nastavení společných kategorií distributorů na finančním trhu, pravidel odpovědnosti  

a vedení evidence ve společném registru. Po ukončení odborné diskuse v rámci pracovní 

skupiny připraví Ministerstvo financí teze budoucí právní úpravy. Na jejich základě bude 

v průběhu tohoto roku (2010) připraven konkrétní legislativní návrh, který by měl být 

dokončen v roce 2011.
59

 

4.2 Vztah finančních služeb, ekonomických subjektů a počtu obyvatel   

         v jednotlivých okresech Královéhradeckého kraje 

        Pro větší přehlednost uveďme nyní tři kartodiagramy, které nám názorně ukazují 

situaci v jednotlivých okresech Královéhradeckého kraje co do rozloţení jednotlivých 

námi zkoumaných finančních institucí v porovnání s počtem ekonomických subjektů a také 

počtem obyvatel. 
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Kartodiagram č. 4. 1: Celkový počet poboček ve vztahu k celkovému počtu ekonomických  

                                   subjektů v jednotlivých okresech Královéhradeckého kraje 
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Zdroj: Vlastní zpracování. 

        Z uvedeného kartodiagramu č. 4.1 je patrné, ţe v počtu poboček a ekonomických 

subjektů je na tom nejlépe okres Hradec Králové. V porovnání s ostatními okresy má tento 

okres také nejniţší nezaměstnanost (viz tabulka č. 4.1 níţe) a v rozvoji je na tom nejlépe. 

Na druhém místě v tomto srovnání jsou okresy Trutnov a Náchod a to jak do počtu 

poboček, tak také do počtu ekonomických subjektů. Nejhůře dopadl Rychnov n/K, který 

má nejméně poboček společně s okr. Jičín ale také nejméně ekonomických subjektů.  Pro 

porovnání ale přiloţme ještě tabulku absolutních hodnot společně s relativními, čili nejen 

celkový počet ekonomických subjektů a počet poboček bank, ale také počet jednotlivých 

ekonomických subjektů na jednu pobočku. 
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Tabulka č. 4.1 Základní ukazatele počtu ekon. subjektů, počtu poboček bank a jejich 

vzájemný vztah 

Zdroj: Vlastní zpracování 

        Čísla s relativními hodnotami (tabulka č. 4. 1., třetí sloupec) nám ukazují, kolik 

ekonomických subjektů připadne na jednu pobočku. Vidíme, ţe průměr kraje, 1106 těchto 

subjektů na jednu pobočku, překračuje pouze okres Hradec Králové. Okres Rychnov n/K, 

ač v absolutních hodnotách má nejmenší zastoupení obou sledovaných ukazatelů, 

v relativních hodnotách je na tom nejlépe. Z těchto informací je patrné, ţe počet poboček 

bude nejspíše nejvíc růst v okrese Hradec Králové, kde je také finančních sluţeb těchto 

poboček pro ekonomické subjekty nejvíce zapotřebí. Mělo by i být snahou Krajského 

úřadu, přimět bankovní společnosti, aby svoje sluţby v podobě poboček lokalizovaly 

především v tomto okrese, kde je největší nedostatek v porovnání k počtu ekonomických 

subjektů. 
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Kartodiagram č. 4. 2: Celkový počet ekonomických subjektů ve vztahu k celkovému počtu  

                               obyvatel v jednotlivých okresech Královéhradeckého kraje 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Vlastní zpracování 

        Uvádíme také kartodiagram č. 4.2, který porovnává pro přehlednost počet obyvatel ve 

vztahu k počtu ekonomických subjektů. Vidíme zde, ţe trend je stejný jako u předešlých 

kartogramů, kdy nejvíce ekonomických subjektů odpovídá také největšímu počtu obyvatel. 

Nejmenší okresy co do počtu obyvatel – Jičín a Rychnov n/K mají nejméně ekonomických 

subjektů, středně zalidněný Náchod má střední počet ekonomických subjektů, poté 

následuje okres Trutnov a nejvíce ekonomických subjektů a také obyvatel má okres Hradec 

Králové, který je nejrozvinutějším okresem v rámci celého Královéhradeckého kraje a má 
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také nejniţší nezaměstnanost. Pro přehlednost opět přiloţme i zde tabulku celkového počtu 

obyvatel a celkového počtu poboček, ale také počet obyvatel na jednu pobočku. 

Tabulka č. 4.2 Základní ukazatele počtu obyvatel, počtu ekonomických subjektů a jejich 

vzájemný vztah 

  Zdroj: Vlastní zpracování 

        Tabulku č. 4. 2 uvádíme spíše pouze pro statistické srovnání, kolik připadá obyvatel 

na jeden ekonomický subjekt v Královéhradeckém kraji. Vidíme, ţe čísla jsou zde velice 

podobná, je to buď 5 obyvatel, nebo 4 obyvatele na jeden ekonomický subjekt. 
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Kartodiagram č. 4. 3: Celkový počet poboček ve vztahu k celkovému počtu obyvatel  

                                 v jednotlivých okresech Královéhradeckého kraje 
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 Zdroj: Vlastní zpracování 

        V porovnání počtu obyvatel k počtu poboček analyzovaných bank kartodiagram č. 4.3 

vypovídá o důleţitosti finančních sluţeb také pro obyčejné spotřebitele. Nejvíce poboček 

je umístěných v okrese Hradec Králové, kde také ţije v rámci celého kraje nejvíce 

obyvatel. Hradec Králové je důleţitým centrem kraje a počet poboček a nabídky 

finančních sluţeb tomu odpovídá. Pobočkami hodně obsazený je okres Náchod, který 

nemá tolik obyvatel, ale finančních sluţeb svým obyvatelům nabízí dostatek. V údajích  

o nezaměstnanosti vidíme, ţe okres Náchod je se svojí nezaměstnaností (viz tabulka č. 4.1 

níţe) na tom lépe neţ celorepublikový průměr. Nejmenší okresy co do počtu obyvatel  

– Jičín, Rychnov n/K mají také nejméně poboček. Pro větší souvislost přikládáme také 

tabulku absolutních a relativních hodnot, čili celkový počet obyvatel a celkový počet 

ekonomických subjektů, ale také počet obyvatel na jeden ekonomický subjekt. 
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Tabulka č. 4.3 Základní ukazatele počtu obyvatel, počtu poboček a jejich vzájemný vztah 

Zdroj: Vlastní zpracování 

         Z této tabulky vidíme, ţe průměr kraje 4738 obyvatel na jednu pobočku převyšují jen 

těsně okres Trutnov a okres Hradec Králové. Ovšem druhý jmenovaný okres tento průměr 

převyšuje v porovnání s ostatními okresy výrazněji. Tak jako předchozí tabulka 4. 1, i tato 

tabulka ukazuje, ţe okres Hradec Králové, ač má nejvíce poboček, tak ale počet obyvatel 

na jednu pobočku je největší. Toto číslo do jisté míry ovlivňuje samotné město Hradec 

Králové, které je finančním centrem kraje a je zde největší koncentrace finančních sluţeb 

v rámci celého kraje, ale také nejvyšší počet obyvatel. Vzhledem k uvedenému počtu 

obyvatel, však je zde poboček stále málo, a proto by mělo být snahou Krajského úřadu, aby 

se nové pobočky bank lokalizovaly hlavně do tohoto okresu. Samozřejmě nesmíme 

zapomínat i na ostatní okresy kraje, ovšem jejich relativní hodnoty počtu obyvatel na jednu 

pobočku, jsou v porovnání s okresem Hradec Králové, mnohem lepší. 

Tabulka č. 4.4 Základní sledované ukazatele za jednotlivé okresy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

        Pro přehlednost ještě uvádíme tabulku 4.4, ve které můţeme porovnat základní 

sledované ukazatele za jednotlivé okresy a souhrnně za kraj. Zde vidíme, ţe okres 

s největší koncentrací finančních sluţeb, Hradec Králové, má také nejniţší 

nezaměstnanost. Zvláštností je zde okres Rychnov n/K, který ač je koncentrací finančních 

sluţeb nejméně v kraji dotčen, má ale druhou nejniţší nezaměstnanost. Je to především 

z důvodu velké dojíţďky do zaměstnání do okresu Hradec Králové, čímţ okres Rychnov 

n/K sniţuje svoji nezaměstnanost. Stejné je to i u okresu Náchod co se týče dojíţďky do 

zaměstnání.   Nejvyšší nezaměstnanost mají okresy Trutnov a Jičín, kdy okres Jičín má 



 
63 

také nejmenší koncentraci finančních sluţeb v kraji. U okresu Trutnov je to dáno 

především jeho venkovskou a horskou polohou. 

Tabulka č. 4.5 Souhrnné relativní ukazatele za kraj a jednotlivé okresy 

Zdroj: Vlastní zpracování 

        Na závěr ve výčtu tabulek, uvádíme ještě tabulku 4.5, která souhrnně srovnává námi 

sledované relativní ukazatele za jednotlivé okresy a za kraj. Platí zde to, co u předchozích 

tabulek, ţe největší potřeba lokalizace finančních sluţeb v kraji, je v okrese Hradec 

Králové, kde vidíme i největší relativní ukazatele, čili největší nedostatek těchto sluţeb. 

Také okres Trutnov přesahuje těmito dvěma hodnotami krajský průměr a také zde by měl 

kraj usilovat o větší koncentraci finančních sluţeb. V ukazatelích počtu ekonomických 

subjektů a obyvatel na jednu pobočku, dopadl nejlépe okres Rychnov n/K, kde jsou 

relativní hodnoty nejniţší, čili je zde i aktuálně nejmenší potřeba lokalizovat finanční 

sluţby. Ovšem do budoucna by se ani tento okres neměl v této problematice opomíjet. 

Okresy Náchod a Jičín dosahují relativně dobrých hodnot. 

4.3 Problémy finančních služeb v Královéhradeckém kraji a návrhy 

Krajskému úřadu na zlepšení těchto služeb 

       V Královéhradeckém kraji se objevují stále nové pobočky bank, i kdyţ v mnoha 

případech je to jen v krajském městě, nebo v jednotlivých okresních městech. Některé 

z bank, které nabízejí finanční sluţby, mají moţná o něco lepší podmínky na první pohled, 

ale moţnosti získání úvěrů jsou obdobné. V Královéhradeckém kraji nejsou výrazné 

problémy v nedostatku získávání půjček od jednotlivých bankovních či nebankovních 

ústavů. Obecně si nemyslím, ţe by banky nechtěly půjčovat peníze svým klientům, je to 

v podstatě smysl jejich podnikání, půjčovat peníze klientům, a proto prověřeným  

a slušným klientům banky půjčí většinou vţdy rády. 
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4.3.1 Problémy finančních služeb v Královéhradeckém kraji 

a) nesouměrná lokalizace  

b) malá různorodost v nabídce finančních produktů v některých okresech 

c) nedostatek finančních sluţeb v jiţní oblasti kraje   

        ad a) Z obrázku č. 3.1 v kapitole 3, ale také z kartodiagramů č. 4.1 a č. 4.3 v kapitole 

4 vidíme, jakým způsobem jsou v Královéhradeckém kraji rozmístěny finanční sluţby. 

Především z obrázku 3.1 je patrné, ţe v jiţní části kraje je největší koncentrace finančních 

sluţeb, zatímco především východní oblast kraje, je pobočkami námi sledovaných bank 

nejméně zastoupena. Do jisté míry je ale logické, ţe okresy s nejmenším počtem obyvatel  

a nejmenším počtem ekonomických subjektů, mají také nejméně finančních sluţeb. 

Problém zde vidím především do budoucna, kdy by mohlo být na tyto oblasti zapomínáno 

při lokalizaci dalších poboček finančních sluţeb.  

        ad b) Malou různorodostí v nabídce finančních produktů myslíme především takovou 

situaci, kdy sledovaný okres má malé zastoupení jednotlivých poboček bank různých 

společností. Kaţdá námi sledovaná banka nabízí krom základních finančních sluţeb pro 

obyčejné spotřebitele i podnikatele, také své specifické produkty (viz kapitoly 3.2.1  

a 3.2.2). Pokud je v sledovaném okrese málo ze zástupců námi sledovaných bank, je 

v tomto okrese také menší různorodost v nabídce finančních sluţeb, protoţe jak jsme si 

uvedli v kapitole 3, kaţdá banka přináší na trh některé svoje specifické produkty. Toto je 

problémem především v okrese Náchod a Rychnov n/K, kde z námi sledovaných 10- ti 

bank, je pouze 5 zástupců. 

        ad 3) Z tabulek 4. 1, 4. 3 a 4. 5 vidíme, ţe největší nedostatek finančních sluţeb, co do 

počtu, je v jiţní oblasti kraje, reprezentované okresem Hradec Králové. Co se týče 

absolutních hodnot v zastoupení jednotlivých poboček bank, dopadl tento okres nejlépe, 

ovšem relativní ukazatelé jiţ mluví úplně jinak. Z výše uvedených tabulek relativních 

hodnot je patrné, ţe k počtu ekonomických subjektů a počtu obyvatel má tento okres 

nejméně poboček.  
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4.3.2 Návrhy Krajskému úřadu na zlepšení finančních služeb v kraji 

        V předchozích kapitolách jsme si uvedli, ţe rozvoj regionu, či nějaké oblasti, kraje, 

ale i okresu, vidíme především v rozvoji podnikání, pro které jak jsme si jiţ také uvedli, 

jsou velice důleţité finanční sluţby a to hlavně dostupnost půjček a úvěrů pro podnikatele, 

částo pro začínající, kteří tento úvěr potřebují nejvíce. F. Molík, ředitel  jednatelství 

Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje v Náchodě, řadí k začínajícím 

podnikatelům: 

        1) Různé „dobrodruhy“, kteří zaloţí s.r.o., nadělají dluhy, zbankrotují a zakládají další 

s.r.o. 

        2) Fyzické osoby, kde je problém v něčem jiném. Zde se jedná často o různé 

řemeslníky, kteří přišli o práci a chtějí začít podnikat formou Osoby samostatně výdělečně 

činné (dále jen OSVČ). Jedná se o lidi zručné manuálně, ale někdo jim musí vysvětlit, ţe 

dělat pro jednu firmu celý rok je skryté zaměstnání a jsou v kolizi se zákonem  

o zaměstnanosti, který podobné případy odměňuje nemalými sankcemi. 

        3) Další problém, a to nejen v Královéhradeckém kraji, je tzv. uvolnění podnikání. 

V ČR dnes můţe podnikat prakticky kaţdý. V jiných členských zemích EU (jako je např. 

Německo) je povinné členství v hospodářské komoře, a je zde tedy jakýsi dohled na 

poctivost vůči klientům, kteří si danou firmu, nebo OSVČ najmou. Dnes se můţe stát, ţe si 

najmeme nějakého řemeslníka – OSVČ, zaplatíme mu předem, on svoji práci udělá špatně 

a my ho následně můţeme dát k soudu. Zaplatíme soud, advokáta a neţ je soud vyřešen, 

musíme si najmout nového řemeslníka, který nám špatně udělanou práci opraví. 

        Určitým řešením by zde zajisté bylo sdruţovat podnikatele do hospodářských komor. 

Mělo by být i cílem kaţdého kraje, v našem případě Královéhradeckého kraje, aby 

jednotliví podnikatelé, byli členy této komory, tak jako je tomu v jiných zemích EU. 

V Královéhradeckém kraji je v současnosti členy Krajské hospodářské komory 314 

firem.
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  Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, [online]. [cit. 2010-04-15]. Dostupné z WWW: 
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        Další moţností, jak zkvalitnit podnikatelské prostředí v kraji, které má rozhodný vliv 

na rozvoj kraje, je absolvování školení pro začínající podnikatele a ověření, jaký má 

uchazeč podnikatelský záměr, jak je připraven na "boj" s konkurencí, jak bude zvládat 

marketing a jak se orientuje v základních předpisech. Takovémuto uchazeči, který projde 

školením a ověřením jeho podnikatelského záměru, můţe být poté vydáno povolení 

podnikat a takovýto začínající podnikatel, má také mnohem větší šanci uspět.(Dnes jdeme 

přesně obrácenou cestou).  Takto připravený uchazeč má i mnohem větší moţnost obdrţet 

od banky úvěr pro svoje podnikání.  

        Vraťme se ale k rozvoji a problémům finančních sluţeb v Královéhradeckém kraji. 

V práci se zabýváme rozvojem kraje pomocí finančních sluţeb a také jsme zmínili, ţe 

jednou z moţností pro rozvoj kraje je rozvoj podnikání. K tomu jsme uvedli, jak důleţité 

jsou v kaţdé oblasti kvalitní nabídka a moţnosti finančních sluţeb pro tyto podnikatele. 

Krajský úřad by měl v první řadě usilovat prostřednictvím Krajské hospodářské komory  

o co největší členství podnikatelských subjektů v této komoře, tak jak je tomu v jiných 

zemích EU, jak bylo zmíněno výše. Členstvím v této komoře je pak moţný větší dohled 

nad podnikateli a zkvalitnění sluţeb pro spotřebitele. Zmíněno zde také bylo vydávání 

povolení podnikat. Toto povolení vydávají: Krajský soud v Hradci Králové, který povoluje 

podnikání právnickým osobám a Ţivnostenské úřady jednotlivých okresů v případě 

vydávání ţivnostenských oprávnění pro OSVČ. Snahou Krajského úřadu by mělo být 

navrhnout těmto institucím, jeţ povolují podnikání, doporučení, jeţ byla napsaná výše, 

komu můţe být vydáno povolení podnikat a komu ne.  

        Pokud bude v okresech Královéhradeckého kraje docházet k rozvoji takovéhoto 

„kvalitního“ podnikání, má pak i smysl rozvíjet počet poboček v jednotlivých okresech. 

Zástupci Krajského úřadu v Hradci Králové by se měli sejít se zástupci bank, které působí 

v kraji a zjistit jaké záměry tyto finanční instituce mají, jak ve svojí celkové politice, tak 

ale hlavně konkrétně v oblasti Královéhradeckého kraje např. co se týče lokalizace jejich 

poboček. Cílem takovýchto jednání zástupců Krajského úřadu se zástupci bank by mělo 

být sladění jednotlivých cílů v oblasti Královéhradeckého kraje a to jak cílů Krajského 

úřadu, tak cílů jednotlivých bank v kraji.  

        Na závěr této kapitoly dodejme, ţe v segmentu malých a středních podniků se 

v současné době projevují dopady finanční krize, která jiţ doznívá, ale na oblast těchto 

podniků má aktuálně velký dopad. Jedná s především o dopady v oblastech niţších trţeb  
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a v klesající platební morálce. Naopak pozitivním trendem je, ţe většina firem nastálou 

situaci řeší, přizpůsobuje se a učí se fungovat za současných ekonomických podmínek. 

Firmy především nyní kontrolují náklady a zvyšují aktivitu v prodejní a marketingové 

oblasti. 

        Pro růst malých a středních podniků bude v roce 2010 stále důleţitá potřeba 

provozního financování ze strany bank a to zhruba ve stejném počtu případů, jako tomu 

bylo v roce 2009. Pro firmy je tato bankovní podpora velice důleţitá, ovšem mohou vyuţít 

také různých podpor od státu, ve formě různých dotací, které jsou spolu podpůrnými 

programy velice známou oblastí podpory v segmentu malých a středních podniků. Firmy 

budou v roce 2010 i nadále kontrolovat své náklady a zvyšovat prodejní a marketingové 

aktivity. Neměl by se jiţ výrazně redukovat počet zaměstnanců. Důleţitost finančních 

sluţeb pro firmy bude také nadále pokračovat.
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5 Závěr 

 

        Finanční sluţby, jako čtvrtý sektor ekonomiky, tzv. kvartér, se budou v ČR stále 

rozvíjet a rozšiřovat. Do jisté míry to souvisí s růstem české ekonomiky a také zvyšujícím 

se zájmem velkých zahraničních subjektů, vstupovat na český trh v podobě těchto 

jednotlivých bank. Kvartérní sektor, který tvoří převáţně finanční sluţby, je důleţitým 

sektorem v rozvoji celé ČR, ale také jednotlivých krajů a oblastí ČR. Lokalizace sluţeb 

tohoto sektoru do jednotlivých krajů a oblastí bude mít velký vliv na rozvoj těchto oblastí. 

Do jisté míry tato lokalizace finančních sluţeb vypovídá i o stupni rozvoje daného území. 

Při pohledu na nejrozvinutější oblasti České Republiky, ať je to především hlavní město 

Praha, nebo většina krajských měst vidíme, ţe právě v těchto oblastech je největší 

koncentrace finančních sluţeb, např. co do počtu lokalizace poboček jednotlivých druhů 

bank. V takovýchto oblastech nejen ţe je velké mnoţství poboček, ale jsou zde  

i zastoupeny různé bankovní společnosti, coţ je určitě pro koncové uţivatele, jako jsou 

podnikatelé nebo běţní spotřebitelé, výhodné. Je zde totiţ velký výběr produktů těchto 

institucí a také blízká dostupnost těchto institucí. 

        Předloţená práce s názvem Sektor finančních sluţeb Královéhradeckého kraje se 

snaţila dostát svého názvu a zanalyzovat finanční sluţby v Královéhradeckém kraji a to 

především v oblasti bankovních sluţeb, jeţ jsou dnes důleţitou sloţkou v rozvoji kaţdého 

regionu. Nejen analýza těchto sluţeb v Královéhradeckém kraji však byla smyslem této 

práce. Smyslem bylo také poukázat na největší problémy především v lokalizaci těchto 

sluţeb a také navrhnout moţná řešení, která by vedla k rozšíření  finančních sluţeb  

v kraji. Práce se také zaměřila na oblast malého a středního podnikání, jako na důleţitou 

sloţku pro finanční sluţby, jeţ je dnes hybnou silou v rozvoji kaţdého regionu. Snahou  

bylo navrhnout moţnosti zkvalitnění tohoto podnikatelského prostředí v kraji  v souvislosti 

s případným rozvojem finančních sluţeb. Zároveň bylo předmětem práce dokázat, ţe 

sektor finančních sluţeb má vliv na rozvoj regionu, nepřímým způsobem, především 

podporou malého a středního podnikání, jak bylo uvedeno výše. Cílem pak bylo dokázat a 

potvrdit vzájemnou souvislost rozvoje regionu, finančních sluţeb a počtu ekonomických 

subjektů v prostorovém rozloţení kraje. 
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        Teoretická část práce se zabývala vymezením základních třech oblastí, kterých se tato 

práce týkala, a to pojmů regionálních, jako region a regionální rozvoj, dále pojmy z oblasti 

finanční, jako finanční sluţby, finanční sektor, finanční instituce a také z oblasti podnikání, 

kde byly vymezeny především pojmy podnikatel, malé a střední podnikání a podnikání 

obecně vůbec. Soustředěné poznatky vytvořily východiska pro praktickou aplikaci. 

        Cílem analytické části, třetí kapitoly, byl především popis a rozmístnění jednotlivých 

institucí finančních sluţeb, zaměřených na pobočky deseti sledovaných bank. Byly zde 

přehledně zobrazeny počty poboček v jednotlivých okresech a to jak formou tabulek, tak  

i přiloţeného obrázku 3.1. Nechyběl ani popis těchto bankovních institucí s důrazem na 

jejich specifické sluţby a produkty, jeţ je odlišují od ostatních bank. Nechyběly zde ani 

různé dokumenty, a to jak tuzemské, tak i zahraniční, které se problematikou finančních 

sluţeb zabývají. V analytické části jsme tak zjistili rozmístění jednotlivých poboček bank 

v okresech kraje a také jejich sluţby pro malé a střední podnikatele s poukázáním na 

specifika v jednotlivých produktech bank. 

        V poslední části práce, kapitole 4, bylo snahou provést srovnání jednotlivých námi 

sledovaných ukazatelů: počtu ekonomických subjektů, počtu poboček bank a počtu 

obyvatel. Toto srovnání bylo provedeno v tabulkách, ale i v přehledných kartodiagramech. 

V tabulkách byly uváděny jak absolutní hodnoty jednotlivých ukazatelů, tak ale také 

relativní hodnoty, jeţ často vypovídají mnohem lépe o dané problematice. Po této analýze 

byly představeny největší problémy finančních sluţeb v Královéhradeckém kraji, 

především co se týče lokalizace poboček v jednotlivých oblastech kraje. Navrţeny zde 

byly i různé moţnosti pro rozvoj finančních sluţeb v Královéhradeckém kraji v souvislosti 

s rozvojem „kvalitního“ podnikání. Na začátku kapitoly jsou uvedeny také projekty, které 

se v současnosti připravují pro rozvoj finančních sluţeb a podnikání a to jak na území 

kraje, tak i na území celé republiky. Na závěr kapitoly byl uveden krátký výhled na rok 

2010 pro oblast finančních sluţeb a podnikání.  

        V kapitole 4 tedy byly představeny největší problémy finančních sluţeb 

Královéhradeckého kraje, především co se týče lokalizace poboček jednotlivých bank. 

Bylo zjištěno, ţe především okres Hradec Králové,  ač v absolutních hodnotách má nejvíce 

poboček, v relativních hodnotách za ostatními okresy zaostává. A to jak v počtu obyvatel 

na jednu pobočku, tak také v počtu ekonomických subjektů na jednu pobočku banky. 

Zjištěno také bylo, ţe je málo poboček v okrese Rychnov nad Kněţnou, kde ale 
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v relativních hodnotách je tento počet, zatím, dostačující. V okrese Náchod bylo zjištěno, 

ţe je naopak velice málo zástupců jednotlivých námi sledovaných bank, coţ znamená, ţe 

je zde i menší nabídka různých produktů a moţností, jeţ jednotlivé banky nabízejí (viz 

kapitola 3). V kapitole 4 byly také nastíněny problémy začínajících malých a středních 

podniků, které často vedou i ktomu, ţe takovým podnikům pak není poskytnut od banky 

poţadovaný úvěr.  

        Řešením zmíněných problémů v lokalizaci finančních sluţeb je větší rozšíření 

poboček v okresech, kde jsou nejvyšší relativní hodnoty (okres Hradec Králové)  a např. 

v okrese Náchod i zvýšení jednotlivých druhů poboček bank. Jak bylo uvedeno v kapitole 

4, zástupci Krajského úřadu by na společné schůzce se zástupci jednotlivých bank měly 

probrat další vize těchto společností na území kraje a poukázat na největší problémy  

především v lokalizaci poboček, jeţ byly zde uvedeny. Pro zkvalitnění podnikání pak je 

řešením sdruţovat podnikatele do Krajské hospodářské komory a povolení podnikat 

vydávat začínajícím podnikatelům, kteří má smysluplný podnikatelský plán. 

        Důkladnější představení jak samotných finančních sluţeb, tak regionálního rozvoje 

kraje i samotného popisu Královéhradeckého kraje, bylo limitováno rozsahem této práce. 

Na druhou stranu z hlediska základní informovanosti o finančních sluţbách v kraji, 

podnikání i samotného představení kraje, moţnostech dalšího rozvoje finančních sluţeb 

v kraji a jejich vlivu na rozvoj kraje, práce splňuje základní poţadavky. 

        Naplnění cíle této práce, poukázat na vzájemný vztah finančních sluţeb, počtu 

ekonomických subjektů a rozvoje regionu, je dle autora této práce povaţováno za 

naplněné. Je to způsobeno především tím, ţe finanční sluţby na sebe váţou i jiné aktivity, 

jako je právě podnikání, které má významný vliv na rozvoj regionu.  

        Celkově práce hodnotí Královéhradecký kraj jako poměrně rozvinutý, s nízkou 

nezaměstnaností, slušnou nabídkou finančních sluţeb a velkým potenciálem rozvoje. 

Pokud bude v kraji růst počet „kvalitního“ podnikání, bude zde i větší pravděpodobnost 

lokalizace finančních sluţeb a s růstem těchto sluţeb bude docházet i k rozvoji regionu. 

        Sektor finančních sluţeb by se neměl opomíjet nyní ani do budoucna v jednotlivých 

regionech. Finanční sluţby jsou totiţ dynamicky rostoucím sektorem a budou ovlivňovat 

rozvoj regionů v budoucnu stále větším způsobem.  
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Seznam zkratek 

 

a.s.                                     akciová společnost 

Apod.                                a podobně 

Atd.                                   a tak dále 

ČNB                                  Česká národní banka 

ČR                                     Česká republika 

ČSSZ                                 Česká správa sociálního zabezpečení 

EU                                      Evropská unie 

KHK                                  Krajská hospodářská komora 

KK                                     Královéhradecký kraj 

MSP                                   Malé a střední podniky 

Např.                                  například 

NUTS                               Nomenclature des Unites Territoriales Statistique (Nomenklatura  

                                             územních statistických jednotek)  

Obr.                                   obrázek 

OKEČ                               odvětvová klasifikace ekonomických činností 

OP                                     operační program 

ORP                                  obec s rozšířenou působností 

OSVČ                               osoba samostatně výdělečně činná 

Tab.                                   tabulka 
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