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1 Úvod 

Obecně se podnikatel rozhoduje mezi dvěma možnostmi financování své firmy. Buď může 

využít vlastních prostředků, nebo využije cizí zdroje, kterými jsou nejčastěji bankovní 

úvěry.  

 

Cílem bakalářské práce bude srovnání vybraných bankovních produktů, které jsou určeny 

pro malé a střední podnikatele k profinancování jejich potřeb. A následně učinit 

doporučení, který z těchto produktů je pro podnikatele nejvhodnější variantou. Analýza 

produktů u vybraných bank bude provedena pomocí metod vícekriteriálního hodnocení. 

 

V první části bude provedena obecná charakteristika a systematizace bankovních produktů, 

popsán úvěrový proces, tedy jaké musí podnikatel splňovat podmínky a také jaké 

dokumenty musí předložit, aby získal požadovaný úvěr. Dále budou rozděleny  

a charakterizovány jednotlivé typy úvěry. 

 

Další část bakalářské práce se bude věnovat komparaci vybraných bankovních produktů. 

Ke komparaci budou vybrány tři velmi významné banky v ČR, kterými budou Komerční 

banka, Česká spořitelna a Československá obchodní banka. Každá z nich nabízí širokou 

škálu produktů k financování podnikatelského sektoru. Z těchto bank budou vybrány a 

charakterizovány dva produkty, které jsou určeny pro malé a střední podnikatele. Následně 

budou stanovena kritéria, podle kterých budou produkty porovnány a provedeny výpočty 

pomocí metod vícekriteriálního hodnocení. Konkrétně se bude jednat o metodu bodovací a 

Fullerovu metodu párového porovnání. 

 

Nakonec bude provedeno vyhodnocení dosažených výsledků. 
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2 Charakteristika bankovních produktů určených 

k financování podnikatelského sektoru 

V současné době banky provádějí mnoho činností, které se neustále rozvíjejí. Proto je 

obtížné vymezit jejich obecnou charakteristiku a systematizaci. Jednotlivé služby, které 

banky mohou samostatně nabízet a zpravidla provádět za úplatu svým klientům, 

označujeme jako bankovní produkt. 

 

Bankovní produkty, jejichž prostřednictvím banky kryjí finanční potřeby svých klientů, 

můžeme rozdělit do tří základních skupin: 

 

- peněžní úvěry. Ty znamenají skutečné poskytování likvidních peněz někdy 

v hotovosti, obvykle však v bezhotovostní podobě. Kromě účelových provozních  

a investičních úvěrů lze za hlavní druhy peněžních úvěrů považovat úvěry 

kontokorentní, eskontní, hypoteční a spotřební; 

 

- závazkové úvěry a záruky. Ty naopak neznamenají pro klienta bezprostřední získání 

likvidních prostředků. Banka se pouze v určité formě zaručuje za svého klienta  

a zavazuje se splnit jeho závazek, pokud tak klient neučiní sám. Jde zejména  

o akceptační úvěr, avalový úvěr a různé druhy bankovních záruk; 

 

- alternativní formy financování. Ty lze charakterizovat jako takové produkty, které 

umožňují klientům získat finanční prostředky za určitých specifických podmínek. 

K nejvýznamnějším patří faktoring a forfaiting, viz [5]. 

 

Obecně se podnikatel rozhoduje mezi dvěma možnostmi financování své firmy – buď 

z vlastních prostředků, nebo využije cizí (externí) zdroje. Mezi externí zdroje financování 

řadíme akcie, dluhopisy, finanční leasing, forfaiting, faktoring, projektové financování  

a nejčastěji však bankovní úvěry. 

 

Externí finanční zdroje jsou velmi rozmanité v souvislosti s inovacemi na finančních 

trzích. Toto financování umožňuje přesněji reagovat na potřebné změny podnikového 
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majetku v souvislosti se změnou situací na trhu, umožňuje také rychlejší a rozsáhlejší 

tvorbu podnikového kapitálu při zakládání podniku. Za předpokladu, že náklady na 

pořízení externího kapitálu jsou nižší než ziskovost celkového kapitálu, umožňuje externí 

financování zvyšovat efektivnost podnikání, růst ziskovosti vlastního kapitálu a tím i tržní 

ceny akcie, a tedy i růst tržní hodnoty podniku, viz [2]. 

 

Úvěry určené podnikatelské klientele se mohou vzájemně odlišovat zejména 

v následujících charakteristikách: 

- zajištění (zajištěný nebo nezajištěný úvěr),  

- splatnost (úvěr krátkodobý, dlouhodobý, splatný na požádání nebo revolvingový), 

- úroková sazba (pevná nebo pohyblivá úroková sazba), 

- měna (úvěr splatný v domácí nebo v zahraniční měně), viz [8]. 

 

Každá žádost o úvěr nebo příslib úvěru musí mít minimálně následující charakteristiky: 

- maximální výši úvěru, 

- účelovost úvěru, 

- úrokovou sazbu, 

- popis zajištění (nebo označení úvěru jako nezajištěný), 

- splátkový kalendář, způsob a formu splácení jistiny a úroků, 

- způsob stanovení poplatků, 

- podmínky zachování platnosti příslibu úvěru, 

- definice podmínek porušení závazků a práva banky v případě porušení závazků,  

viz [8]. 

 

 

2.1 Systematizace bankovních produktů 

Vzhledem k velkému počtu a značné různorodosti je systematizace bankovních produktů 

složitou záležitostí. Jak v praxi, tak i v odborných publikacích se můžeme setkat s celou 

řadou členění bankovních produktů. Toto členění se liší volbou kritérií, podle kterých se 

systematizace provádí. 

 

Klasický přístup členění bankovních produktů (obchodů), který je založen na jejich odrazu 

v bilanci banky, rozděluje bankovní obchody na aktivní, pasivní a neutrální, viz [5]. 
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Aktivní bankovní obchody se odrážejí na straně aktiv bilance banky. Banka při nich 

vystupuje v postavení věřitele, vznikají jí různé pohledávky nebo v jejich důsledku určitá 

vlastnická práva (např. nákup majetkových cenných papírů). Je s nimi obvykle spojen 

příjem úroku. To souvisí s tím, že typickou formou aktivního bankovního obchodu je 

poskytování úvěrů, viz [7]. 

 

V pasivech banky, tedy na pravé straně bilance se nacházejí pasivní bankovní obchody. 

Banka těmito obchody získává cizí zdroje na úvěrové bázi (např. příjem vkladů, emise 

vlastních dluhopisů). Bance vznikají různé závazky a je tedy v pozici dlužníka. Součástí 

pasiv banky je i její vlastní kapitál, a proto do pasivních obchodů jsou někdy zahrnovány  

i operace, které souvisejí s vlastním kapitálem banky. 

 

Pokud banka při bankovních obchodech nevystupuje v pozici dlužníka ani věřitele, 

hovoříme o bankovních obchodech neutrálních. Tyto obchody jsou bilančně neutrální, 

tudíž se neobjevují v bilanci banky. Banky musí některé z těchto obchodů (např. záruky, 

akreditivy), vykazovat v podrozvaze. 

 

Moderní přístupy k systematizaci bankovních produktů se do značné míry odklánějí od 

klasického principu, který vychází primárně z pohledu banky a jehož podstatou je bilanční 

odraz daného produktu. Důvody lze spatřovat zejména v tom, že banky se v poslední době 

stále více orientují na potřeby trhu, resp. svých klientů, a tomu přizpůsobují veškerou svou 

činnost. Tomuto přístupu se přizpůsobila i systematizace bankovních produktů, která 

primárně třídí bankovní produkty z hlediska funkce (účelu), jako plní daný bankovní 

produkt pro klienta banky, viz [5]. 

 

Podle moderního přístupu můžeme rozdělit bankovní produkty do tří základních skupin: 

- bankovní finančně úvěrové produkty, 

- depozitní (vkladové) bankovní produkty,  

- platebně zúčtovací bankovní produkty, viz [5].  
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2.2 Úvěrový proces 

Bez ohledu na formu žádosti předložené klientem by banka měla postupovat podle určitého 

osvědčeného algoritmu a ověřit, zda má dostatek informací k řádnému vyhodnocení 

žádosti. V případě potřeby si může vyžádat další podklady a informace nezbytné 

k rozhodnutí o žádosti, viz [9].  

 

K podání žádosti o úvěr by podnikatel měl předložit následující dokumenty: 

- úředně ověřenou kopii rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění k podnikání 

resp. dokladu prokazujícího právní subjektivitu, 

- roční účetní závěrky za období předchozích 1, 2 až 3 let (u společností s povinností 

auditu ověřené auditorem), výroční zprávu a zprávu auditora, daňová přiznání za 

poslední 3 roky (některým bankám stačí jen za 1 poslední rok) včetně příloh tak, 

jak byly předány finančnímu úřadu, v případě, že klient nemá zpracováno daňové 

přiznání za poslední účetní období, předloží za toto období předběžné výsledky  

v rozsahu účetní závěrky, 

- ekonomické výsledky za poslední měsíc a odpovídající měsíc předchozího roku  

v rozsahu účetních výkazů (rozvaha a výkaz zisků a ztrát), 

- informace o předmětu financování, 

- základní informace o společnosti, 

- podnikatelský záměr podepsaný statutárním orgánem společnosti s uvedením 

charakteristiky nosných činností a dalších významných údajů o minulém vývoji, 

stavu a perspektivách nosných aktivit, 

- finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti, 

- potvrzení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu a České správě sociálního 

zabezpečení a příslušným zdravotním pojišťovnám, ale některé banky vyžadují 

místo potvrzení jen čestné prohlášení žadatele o úvěr, 

- prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům, 

- materiály týkající se navrhovaného zajištění, 

- případné bankovní reference na společnost a její vlastníky, 

- doplňující údaje dle požadavku klientského úvěrového pracovníka (např. komentář 

příčin výkyvů v účetních výkazech, plán investic, časový rozbor pohledávek, 

aktuální rozbor finančních investic, podíl exportu na tržbách), 

- doklad o zajištění odbytu produkce (dle charakteru produkce), viz [22]. 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/seznamy/financni-urady/
http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/
http://poradna.finance.cz/investice/
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S každým i zajištěným úvěrem je spjato úvěrové riziko. Proto se při snaze o zmenšování 

úvěrového rizika provádí podrobné analýzy bonity klientů. Při tom se klade důraz na 

úvěrovou schopnost, tj. schopnost splácení jistiny a úroků podle splátkového kalendáře. 

Analýza by také měla vzít v úvahu charakter úvěru. Při hodnocení úvěrových rizik se často 

přeceňuje úloha jištění, viz [6].  

 

Zkouška úvěrové způsobilosti, limitování úvěru a soustavná úvěrová kontrola banky jsou 

preventivní opatření. Nástrojem pro zamezení ztrát v případě platební neschopnosti klienta 

je zajištění úvěru. Úvěrové zajištění můžeme rozdělit na osobní (nároky jsou uplatňovány 

přímo vůči hlavnímu dlužníkovi nebo třetím osobám) a reálné, viz obrázek 2.1. 

 

Obrázek 2. 1: Úvěrové zajištění. 

 

Zdroj:POLIDAR, Management bank a bankovních obchodů, 1995, str. 228. 

 

Při posuzování bonity klienta banka provádí úvěrovou analýzu, při které zkoumá: 

- zda poskytnutí úvěru odpovídá úvěrové politice banky, zda výše úvěru je v souladu 

s  možností banky a poskytnutí úvěru je v souladu se zákonem, 

- serióznost klienta a jeho ochotu platit dluhy, 

- schopnost splatit úvěr i s úrokem, což je posuzováno u podniku podle jeho finanční 

situace, u osob pak podle výše dosahovaného příjmu, 

- výši vlastního kapitálu a výše závazků, 

- zajištění úvěru tj. druhotného zdroje příjmů pro případ, že dlužník nemá dostatek 

peněžních prostředků na splácení úvěru a úroku. Úvěry mohou být zajištěny 

různými způsoby, nejčastěji zástavou movitých a nemovitých věcí (tj. hypotékou), 

viz [21]. 
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Pokud klient projde úvěrovou analýzou, může dojít k uzavření úvěrové smlouvy. Úvěrový 

vztah vzniká na základě úvěrové smlouvy, jejíž náležitosti jsou upraveny §497 až 507 

obchodního zákoníku. Úvěrová smlouva by měla obsahovat nejen nezaměnitelné a přesné 

údaje o jednotlivých stranách, které sjednávají úvěr, ale také údaje o charakteru úvěru. Jde 

o písemnost, kde se věřitel zavazuje poskytnout ve prospěch dlužníka peněžní prostředky, 

a dlužník se zavazuje tyto peněžní prostředky vrátit a rovněž zaplatit úroky.  

 

Úvěrová smlouva by měla mít následující náležitosti: 

- název a sídlo PO popř. jméno a adresu FO, 

- název banky, 

- výše a účel úvěru, 

- výše úrokové sazby, 

- způsob čerpání úvěru, 

- termíny a částky splátek úvěru a úroků, 

- splatnost a způsob zajištění úvěru, 

- práva a povinnosti klienta a banky, 

- datum uzavření smlouvy, 

- podpisy zástupců banky a klienta, viz [20]. 

 

Banka provádí ve stanovených termínech kontrolu plnění úvěrových podmínek. Při tom se 

soustřeďuje na: 

- schopnost klienta dostát svým závazkům, 

- účelné použití úvěru, 

- celkovou finanční situaci klienta na základě předložených účetních a statistických 

výkazů, případně dalších vyžádaných podkladů a hlášení, 

- plnění dalších podmínek stanovených bankou při poskytnutí úvěru, viz [6]. 

 

Začnou-li se objevovat signály, že by návratnost úvěru mohla být ohrožena, banka musí 

neprodleně zhodnotit vyhlídky návratnosti úvěru, pravděpodobnost vzniku ztrát a posoudit 

možná opatření jejich zamezení. Stane-li se úvěr nenávratný, přistupuje banka k realizaci 

záruk, soudnímu vymáhání dluhu, anebo k vyhlášení konkursního řízení. 

 

http://www.finance.cz/bankovnictvi/seznamy/banky/
http://www.finance.cz/uvery-a-pujcky/
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2.3 Členění úvěrů 

Nejdůležitějšími obchody komerčních bank je poskytování různých forem financování  

a poskytování celé řady různých úvěrů, které se vzájemně liší svými charakteristikami.  

Je velmi složité sestavit přehled úvěrů vyskytujících se v praxi. 

 

Charakteristiky konkrétního úvěru vycházejí z potřeb klienta a kombinací těchto 

charakteristik jsou vymezeny různé typy úvěrů. 

 

2.3.1 Členění podle subjektu (příjemce) úvěru 

Členění úvěrů dle subjektu, umožňuje podnikatelské úvěry rozdělit do tří skupin: 

- úvěry pro FO – drobné podnikatele a živnostníky, 

- úvěry pro malé a střední firmy (dle výše ročního obratu), 

- úvěry pro střední a větší firmy. 

Charakteristika podnikatelského sektoru 

Existuje celá řada možností jak rozdělit či definovat podniky. Většinou se podniky 

klasifikují podle počtu zaměstnanců, výši ročního obratu, celkové hodnoty aktiv nebo 

hodnoty majetku (pokud podnikatel vede daňovou evidenci a ne účetnictví),  

viz tabulka 2.1.  

 

Podniky můžeme rozdělit na: 

- mikropodnik - zaměstnává méně než 10 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek nebo 

obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 2 milionů EUR, 

- malý podnik - zaměstnává méně než 50 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek nebo 

obrat/příjmy nepřesahují korunový ekvivalent 10 milionů EUR, 

- střední podnik - zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho aktiva/majetek 

nepřesahují korunový ekvivalent 43 milionů EUR nebo obrat/příjmy nepřesahují 

korunový ekvivalent 50 milionů EUR, viz [27], 

- velké podniky – pokud nějaký podnik není podle výše uvedených parametrů 

mikropodnikem, malým a ani středním podnikem, potom patří mezi velké podniky. 
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Tabulka 2. 1: Kritéria pro zařazení podniku. 

 

Zdroj: www.prahafondy.eu 

 

2.3.2 Členění z hlediska času 

Pro komerční banky je z hlediska řízení úvěrových obchodů, úvěrového a likvidního rizika 

významný nejen účel, k němuž jsou komerční úvěry používány (úvěry investiční  

a provozní), ale také aspekt času. Časový horizont úvěru není ani tak významný z pohledu 

podnikatelského, jako z hlediska řízení likvidity banky, její schopnosti hradit své závazky. 

Je tedy významný zejména pro regulaci vztahů mezi aktivy a pasivy banky, mezi časovou 

strukturou úvěrů, v nichž jsou vázány zdroje, které komerční banka pro své obchodní 

aktivity získala, a časovou strukturou zdrojů, které k poskytování komerčních úvěrů 

používá, viz [3]. 

 

Z časového hlediska se úvěry dělí na: 

- krátkodobé (s dobou splatnosti do jednoho roku), 

- střednědobé (s dobou splatnosti od jednoho do pěti let), 

- dlouhodobé (s dobou splatnosti nad 5 let). 
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Tabulka 2. 2: Přehled objemu poskytnutých úvěrů v období 2005 – 2009. 

Období 
Úvěry 

krátkodobé 

Úvěry 

střednědobé 

Úvěry 

dlouhodobé 
Úvěry celkem 

31. 12. 2009 317 117,8 244 831,9 1 258 150,9 1 820 100,6 

31. 12. 2008 379 827,6 278 113,9 1 125 929,7 1 783 871,2 

31. 12. 2007 369 615,2 255 355,3 928 725,4 1 553 695,9 

31. 12. 2006 289 590,0 226 358,0 705 607,3 1 221 555,2 

31. 12. 2005 266 280,1 218 745,3 541 001,9 1 026 027,3 

Pozn.: Jednotky v mil. Kč. 

Zdroj: www.cnb.cz, ARAD systém časových řad, k 22. 4. 2010. 

 

Od roku 2005 do roku 2009 se celkové objemy poskytnutých úvěrů zvyšovaly. 

V posledním sledovaném období, tj. v roce 2009 bylo poskytnuto o téměř 800 milionů 

úvěrů více, než v roce 2005. Z tabulky 2. 2 vyplývá, že největší objem úvěrů byl tedy 

poskytnut v roce 2009, kde největší část těchto poskytnutých úvěrů tvoří úvěry 

dlouhodobé, tj. 1 258 150 900 úvěrů a naopak nejmenší část tvoří úvěry střednědobé, 

kterých bylo v tomto období poskytnuto 244 831 900. V tomto roce se oproti roku 

předcházejícímu snížil jak počet krátkodobých, tak střednědobých úvěrů. 

 

Největší počet krátkodobých i střednědobých úvěrů byl poskytnut v roce 2008. 

Dlouhodobých úvěrů bylo nejvíce poskytnuto v roce 2009. Vývoj jednotlivých úvěrů 

(členěných dle časového hlediska) i jejich celkový objem v jednotlivých letech znázorňuje 

graf 2. 1. Z grafu je patrné, že největšího objemu úvěrů dosáhly úvěry dlouhodobé. 

 

http://www.cnb.cz/
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Graf 2. 1: Znázornění objemu vývoje krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých poskytnutých 

úvěrů v období 2005 - 2009. 

 

 
 

Pozn.: Údaje na svislé ose, jsou uvedeny v mil. Kč. 

Zdroj: www.cnb.cz, ARAD systém časových řad, k 22. 4. 2010. 

 

 

2.3.3 Členění podle způsobu zajištění 

Podle způsobu zajištění úvěrové operace, bychom úvěry mohli rozlišit jako úvěry: 

- nezajištěné – nejčastěji se vyskytuje u objemově drobných spotřebitelských úvěrů, 

- zajištěné osobním jištěním – jedná se o ručení či jištění depotní směnkou, 

- zajištěné věcným jištěním – zástavy movitých věcí a práv, převedení vlastnictví. 

 

http://www.cnb.cz/
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2.3.4 Členění podle účelu, na který je úvěr určen 

Provozní úvěr 

Je určen k financování provozních potřeb podnikatele, jako je nákup zboží, materiálu, 

menšího investičního majetku, k financování pohledávek a podobně. Je zpravidla 

poskytován jako krátkodobý a střednědobý, výjimečně i dlouhodobý. K zajištění obvykle 

není nutná nemovitost a není nutné udávat účel úvěru. Nejčastějším způsobem zajištění je 

avalovaná směnka, viz [23]. 

 

Investiční úvěr 

Investiční úvěry můžeme charakterizovat jako úvěry na pořízení hmotného i nehmotného 

investičního majetku. Tyto úvěry přestavují relativně samostatnou skupinu komerčních 

bankovních úvěrů. 

 

Pro hmotný investiční majetek je typické, že: 

- se nespotřebuje během jednoho výrobního cyklu, ale na rozdíl od provozního 

majetku se zúčastňuje celé řady výrobních cyklů po sobě následujících, 

- důsledkem toho se investice do něj vložené vracejí postupně, úměrně tomu, jak se 

hodnota investičního majetku přenáší do nově vyráběných výrobků (nebo 

poskytovaných služeb), viz [23]. 

 

Maximální výše je omezena bonitou klienta, výší investice a způsobem zajištění. Je 

zpravidla poskytován jako střednědobý a dlouhodobý. Většinou je poskytován jako úvěr 

účelový. K zajištění slouží nejčastěji nemovitost, směnka, nebo ručení třetí  

osobou, viz [23]. 

 

 

Spotřební úvěry 

Mezi spotřební úvěry řadíme veškeré úvěry, které jsou poskytovány fyzickým osobám  

a domácnostem k financování nákupu spotřebních předmětů (např. elektroniky, nábytku), 

stavbě rodinných domků a na jiné osobní potřeby. 
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Spotřební úvěry můžeme členit na následující druhy: 

- revolvingový spotřební úvěr. Řadíme zde veškeré spotřební úvěry, které mají na 

dané období sjednaný finanční limit. Klient může při jeho splácení opakovaně 

čerpat prostředky až do výše tohoto limitu. 

 

- splátkové úvěry. Jsou charakteristické pravidelným splácením úvěru včetně úroků.  

Splátkové úvěry mají obvykle účelový charakter a slouží k financování nákupu 

zboží dlouhodobé spotřeby.  Může být poskytován jako přímý nebo nepřímý. Přímý 

splátkový úvěr je sjednán přímo mezi bankou a klientem. U nepřímého splátkového 

úvěru vstupuje mezi klienta a banku obchodník, který prodává zboží klientovi  

a současně zprostředkovává i poskytnutí úvěru, viz [5].  

 

- hypoteční úvěry. Jedná se o dlouhodobé úvěry, které jsou účelové. Slouží 

k financování při koupi nebo budování bytu nebo rodinného domku. 

 

- jiné druhy spotřebních úvěrů. Řadíme zde úvěry, které označujeme jako úvěry 

nesplátkové. Tyto úvěry jsou charakteristické tím, že nejsou spláceny 

v pravidelných splátkách, ale jsou splaceny zpravidla najednou v celé částce. Jsou 

využívány především jako překlenovací úvěry pro jednorázovou krátkodobou 

potřebu finančních prostředků. 

 

Kontokorentní úvěr 

Pro kontokorentní úvěrování je typické, že banka dovoluje svému klientovi, aby 

z kontokorentního účtu uhradil více výdajů, než kolik má na něm vlastních prostředků,  

a aby tak zůstatek tohoto účtu přešel ze strany kreditní na stranu debetní. Znamená to tedy, 

že klient banky se může z pozice věřitele (vkladatele) dostat na tomto účtu plynule do 

pozice dlužníka, viz [3]. 

 

Kontokorentní úvěr je klasickou, velmi rozšířenou a flexibilní formou financování 

podniku. Formu kontokorentních úvěrů mají zpravidla provozní úvěry, které slouží v první 

řadě k financování nákupu materiálu či poskytnutých dodavatelských úvěrů. Kontokorentní 

úvěry jsou tedy obecně vhodné ke krytí krátkodobého nedostatku likvidních prostředků a 

umožňují tak zachování potřebné platební schopnosti podniku. Hovoří se o úvěru tzv. „na 
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běžném účtu“, což znamená, že jeho poskytování i splácení probíhá prostřednictvím 

běžného účtu podniku, k němuž je definován tzv. úvěrový rámec, viz [10]. Princip 

kontokorentního úvěru je zřejmý z obrázku 2.1.
 
 

 

 

Obrázek 2. 1: Princip kontokorentního úvěru. 

 

 

 

Zdroj:REVENDA, Peněžní ekonomie a bankovnictví, 2005, str. 138. 

 

Dohodnutým úvěrovým rámcem je dána maximální výše tohoto úvěru. Úvěrový rámec 

určuje maximálně přípustný debet na kontokorentním účtu. Zajištění vyplývá z bonity 

klienta a výše úvěru.  

 

Celková cena kontokorentního úvěru se skládá jednak z úroků a jednak z dalších položek, 

které souvisejí s vedením kontokorentního účtu, prováděním plateb atd. Banky v praxi 

velmi často stanovují netto sazbu jako jedinou sazbu pro kontokorentní úvěr, v níž se tyto 

položky přímo či nepřímo berou v úvahu, viz [5]. 
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2.3.5 Další druhy úvěrů 

Směnečné úvěry 

Směnečné úvěry jsou založeny na existenci směnky. Za směnečné úvěry lze považovat ty, 

které mají návratnost zajištěny směnkou. Směnka je rozhodujícím zajišťovacím 

instrumentem. 

 

V praxi se vyvinul velký počet druhů směnek, avšak k těm základním náleží směnka 

vlastní a směnka cizí. V případě vlastní směnky se výstavce sám zavazuje zaplatit určité 

osobě. Do vztahu tedy vstupují dvě osoby, tj. výstavce směnky a majitel směnky. U 

směnky cizí označované jako trata přikazuje výstavce směnky třetí osobě zaplatit v určitém 

termínu právoplatnému majiteli směnky na směnce uvedenou částku. Přijetí směnky se 

provádí podpisem směnečníka na líci směnky, viz [10]. 

 

Eskontní úvěr spolu s úvěrem akceptačním patří mezi dva základní druhy směnečného 

úvěru. Od obou základních forem lze odvodit další dvě modifikace, a to negociační úvěr  

a ramboursní úvěr, viz obrázek 2.2, viz [4]. 

 

Obrázek 2. 2: Schéma směnečných úvěrů. 

 

 

 

Zdroj:POLIDAR, Management bank a bankovních obchodů, 1995, str. 132. 

 

Eskontní úvěr je krátkodobý úvěr, který poskytuje banka prostřednictvím odkupu 

(eskontu) směnky před její splatností, přičemž si sráží úrok – diskont za dobu od eskontu 

do dne splatnosti směny. Průběh eskontního úvěru zachycuje obrázek 2.3. 

 

  

Směnečné úvěry

Eskontní úvěr

Negociační úvěr

Akceptační úvěr

Ramboursní úvěr
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Obrázek 2. 3: Průběh eskontního úvěru. 

 

Zdroj:REVENDA, Peněžní ekonomie a bankovnictví, 2005, str. 141. 

 

Eskontuje-li banka směnku, stává se jejím majitelem se všemi právy, ale i povinnostmi. 

Banka poskytuje subjektu, který na ni eskontoval směnku, eskontní úvěr, jehož výše je 

určena směnečnou částkou a doba splatnosti splatností směnky. Úvěr je splacen v den 

splatnosti směnky směnečníkem.  

 

Z eskontního směnečného úvěru lze odvodit tzv. negociační úvěr. Obsah úvěru spočívá 

v tom, že dovozce předem zprostředkovává zahraničnímu dodavateli u banky eskont 

směnky vystavené dodavatelem (vývozcem) na dovozce nebo banku. Banka, která 

odkupuje směnku spolu s ostatními dokumenty, vystupuje jako negociační banka. Průběh 

negociačního úvěru znázorněn na obrázku 2.4, viz [4]. 
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Obrázek 2. 4: Průběh negociačního úvěru formou příkazu k negociaci. 

 

1 – uzavření kontraktu včetně sjednání formy placení a bankovního spojení, 

2 – žádost o negociaci či zprostředkování negociace směnky a dokumentů, 

3 – příkaz k negociaci (odkup) směnky a dokumentů, 

4a – vývoz zboží, 

4b – předložení dokumentů a směnky vystavené na banku vývozce s žádostí o odkup, 

5 – eskont směnky (odkup směnky a dokumentů) a připsání výnosu směnečné částky po srážce diskontu ve 

prospěch účtu vývozce. 

 

Zdroj:POLIDAR, Management bank a bankovních obchodů, 1995, str. 138. 

 

Při poskytnutí akceptačního úvěru akceptuje banka – akceptační banka – od svého  

klienta – příjemce akceptačního úvěru – nebo jím pověřené osoby na ni vystavenou cizí 

směnku s podmínkou, že klient musí složit prostředky k pokrytí závazku u banky ještě před 

splatností směnky, viz [5].
 
Průběh akceptačního úvěru je zachycen na obrázku 2.5. 

 

Banka se tak dostává do pozice směnečníka a je povinna směnečný závazek ve lhůtě 

splatnosti uhradit. Směnka se stává obchodovatelným cenným papírem, kterým mohou být 

hrazeny závazky klienta banky. Ten se v úvěrové smlouvě zavazuje těsně před okamžikem 

splatnosti deponovat na svém běžném účtu nominál směnky, ze kterého banka směnečný 

závazek uhradí, viz [10]. 
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Obrázek 2. 5: Průběh akceptačního úvěru. 

 

Zdroj: REVENDA, Peněžní ekonomie a bankovnictví, 2005, str. 144. 

 

Akceptační úvěr má zpravidla krátkodobý charakter, jde o přesně termínovaný úvěr, daný 

splatností směnky znějící na pevnou částku danou směnečnou sumou. Tento úvěr slouží 

k financování oběhu zboží ve vnitřním i zahraničním obchodě. Směnku, kterou příjemce 

úvěru získává, může využít především k zaplacení dodavateli či jiné osobě nebo  

ji eskontovat bance. Za poskytnutí akceptačního úvěru si banka účtuje akceptační provizi, 

viz [5]. 

 

V případě, kdy je akceptační úvěr používán při mezinárodních operacích, hovoříme  

o úvěru ramboursním. Tento úvěr má svůj význam zejména v kontextu krátkodobého 

financování exportu.  

 

Dovozce v tomto případě žádá svoji banku, aby se v pověřovacím listu vývozci zavázala 

akceptovat na ní vystavenou směnku. Poté, co ramboursní banka vývozci ochotu 

akceptovat směnku oznámí, realizuje exportér dodávku a vystavuje tratu. Tu odesílá spolu 
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s předepsanými dokumenty přímo či prostřednictvím své banky ramboursní bance, ta jí 

akceptuje a odešle zpět, viz [10]. Graficky je postup ramboursního úvěru znázorněn na 

obrázku 2.6. 

 

Obrázek 2. 6: Postup ramboursního úvěru. 

 

1 – žádost dovozce o zprostředkování akceptu směnky (ramboursního úvěru), 

2 – žádost banky o ramboursní úvěr u známé světové banky v zahraničí a předání ramboursního závazku, 

3a – vývoz zboží, 

3b – předání směnky a dokumentů vývozcem své domácí bance, 

4 – formální a věcná kontrola směnky a všech dokumentů, 

5 – odeslání směnky a dokumentů ramboursní bance, 

6 – akcept směnky, 

7 – odeslání akceptované směnky bance vývozce, 

8 – poukaz směnečné částky před dospělostí směnky, 

9 – předložení směnky k zaplacení, 

10 – zaplacení směnky.  

 

Zdroj: POLIDAR, Management bank a bankovních obchodů, 1995, str. 142. 
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Dodavatelský a odběratelský úvěr 

Z kategorie obchodních úvěrů je nejběžnější úvěr dodavatelský, který vyplývá z odkladu 

splatnosti prodejní ceny. Znamená to, že zákazník hradí účet za dodávku zboží či služeb až 

určitý čas po dodání. Tento druh obchodního úvěru je zpravidla důsledkem platebních 

podmínek, které dodavatel poskytuje svému zákazníkovi s cílem podpořit prodej. Z tohoto 

důvodu je dodavatelský úvěr považován za významný marketingový nástroj. O vynuceném 

dodavatelském úvěru se pak hovoří v situaci, kdy zákazník platí své účty se  

zpožděním, viz [10]. 

 

Odběratelské úvěry fungují na principu poskytnutí záloh ze strany odběratele. Dodavatelé 

mohou získat likvidní prostředky, aniž by předali hotový výrobek nebo uskutečnili službu. 

Dodavatelům vzniká přijetím zálohy závazek, o který se v okamžiku předání hotového 

výrobku nebo uskutečnění služby sníží pohledávka z obchodního vztahu, viz [18]. 

 

Avalový (ručitelský) úvěr 

Princip a využití avalových úvěrů a záruk jsou velmi podobné jako u akceptačního úvěru. 

Avalové úvěry se mohou vyskytovat v zásadě ve dvou variantách: 

 

- směnečný aval poskytuje banka tím, že se směnečnou doložkou zaručuje za 

některého ze směnečních dlužníků, a ručí potom shodně jako tato osoba. Se 

směnečnými avaly se často setkáme při forfaitingu; 

 

- avalový úvěr ve formě ručení spočívá v tom, že banka se jako ručitel zavazuje 

uhradit určitý závazek za svého klienta, pokud tak neučiní on sám, viz [5]. 

 

Za poskytnutý avalový úvěr účtuje banka příjemci úvěru avalovou provizi. Je stanovena 

jako procentní sazba z částky, za kterou se banka zaručuje, viz [5]. 

 

Lombardní úvěr 

Jedná se zpravidla o krátkodobý úvěr, který poskytují banky proti zástavě movitých věcí  

a práv. Zejména se jedná o zboží, cenné papíry, drahé kovy, pohledávky za dodávky zboží 

a služeb, licence a patenty a jiné majetkové hodnoty. České finanční instituce zatím tento 

produkt masivně nenabízí. S tímto typem úvěru se tedy setkáváme spíše v odborné 

literatuře. 
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Rozlišují se tzv. pravé a nepravé lombardní úvěry. Pravý lombardní úvěr je krátkodobý, 

poskytovaný na pevnou částku po celou dobu sjednané lhůty splatnosti zajištěný zástavním 

právem k movité věci. Podle druhu zástav se rozlišuje lombard cenných papírů, směnek, 

zboží, pohledávek, drahých kovů, vkladních knížek, životních pojistek aj. Pravý lombard 

se však v současné praxi vyskytuje pouze zřídka. Výjimku představuje lombard zboží.  

U tohoto druhu lombardního úvěru dlužník uskladní zboží ve veřejném skladišti, které 

vystaví tzv. varant (část skladištního listu), na jehož základě lze sjednat úvěr. Namísto 

označení „lombardní úvěr“ se vzhledem k účelovosti půjčky hovoří o „úvěru na zboží“  

a v případě zástavy pohledávek pak o „úvěru na pohledávky“, viz [10]. 

 

Lombardní úvěry se stávají flexibilnější nejen ve vztahu ke své účelovosti, ale i způsobu 

čerpání a splácení. Jedná se zejména o účelové úvěry na financování provozních potřeb 

podniku nejčastěji označované jako revolving. Ten může být použit výlučně účelově, 

nejčastěji na krytí pohledávek do obvyklé lhůty splatnosti nebo krátkodobých opakujících 

se výkyvů v zásobách v souvislosti s jejich nákupem a spotřebou. Banka úvěr poskytuje do 

výše sjednaného úvěrového rámce, definuje rovněž termín splatnosti, k němuž je úvěr 

případně obnoven. Flexibilita lombardních úvěrů ve smyslu jejich účelovosti, způsobu 

čerpání a splácení přibližuje tuto formu krátkodobého dluhového financování  

tzv. nepravému lombardu, jehož zástupcem je kontokorentní úvěr, viz [10]. 

 

Hypoteční úvěry 

Specifickou skupinou investičních úvěrů jsou úvěry hypoteční. Hypoteční úvěry se 

obvykle dělí na dvě velké skupiny - hypoteční úvěry na bydlení a hypoteční úvěry na 

podnikání, viz [3]. 

 

Charakteristické rysy hypotečních úvěrů: 

- zajištění nemovitosti zástavním právem, 

- úvěry jsou financovány ze zdrojů, které jsou získány zvláštní formou dluhopisů, 

kterými jsou hypoteční zástavní listy, 

- doba splatnosti se obvykle pohybuje v rozmezí mezi 5 až 20 roky, jedná se  

o dlouhodobé úvěry, 

- obvykle se splácí pravidelnými konstantními anuitami. 
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Bankovní záruky 

Bankovní záruka představuje závazek banky zaplatit oprávněné osobě (beneficiantovi) 

určitou peněžní částku podle obsahu a podmínek stanovených v záruční listině, viz [5]. 

 

Rozlišujeme záruky platební a neplatební. Platební záruky se poskytují např. za zaplacení 

daňového dokladu (faktury), za splacení finančního úvěru, za zaplacení leasingových 

splátek, za zaplacení směnky nebo spotřební daně. Neplatební záruky se poskytují např. za 

náležité provedení smlouvy či kontraktu, za záruční dobu nebo předloženou nabídku. 

Kromě těchto záruk existují i záruky celní, za soudní poplatky apod. Výhodou bankovní 

záruky pro věřitele je zajištění pro případ insolventnosti dlužníka, výhodou pro dlužníka je 

zlepšení jeho image (banka nevydá bankovní záruku nesolventnímu klientovi), viz [19]. 

 

 

Podnikatelé využívají především kontokorentní úvěry, provozní úvěry, investiční úvěry, 

eskontní úvěry, hypoteční úvěry, lombardní úvěry a úvěry dodavatelské a odběratelské. 

 

http://www.finance.cz/kapitalovy-trh/zakony/o-cennych-papirech/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/informace/dph-a-spotrebni-dane/
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3 Komparace produktů určených k profinancování 

podnikatelského sektoru 

Zásadním problémem pro každého podnikatele je především financování své firmy. 

Nedílnou součástí každého podnikatelského plánu je finanční zajištění aktivit podnikatele. 

K financování se používá celá řadu různých zdrojů, které můžeme rozdělit na vlastní a cizí 

zdroje financování.  

 

Bakalářská práce je zaměřena na financování podnikatelského sektoru cizími zdroji a to 

úvěry. Charakterizuje bankovní produkty, které jsou určeny malým a středním 

podnikatelům k profinancování jejich záměru.  

 

Během své činnosti se snad každý podnikatel dostane do situace, kdy si potřebuje 

z různých důvodů půjčit. Například na pořízení nového stroje, zaplacení mezd nebo faktury 

za materiál. Banky nabízejí podnikatelům celou řadu úvěrů, kterými lze tyto potřeby řešit. 

Z 39 bank v České republice jsem vybrala produkty Komerční banky, České spořitelny  

a Československé obchodní banky. 

 

Při srovnání či rozhodování je nutné brát v úvahu více než jedno kritérium. Proto budou 

tyto produkty srovnány pomocí metod vícekriteriálního hodnocení variant. Konkrétně 

metodou bodovací a Fullerovou metodou párového porovnání. 
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3.1 Metody vícekriteriálního hodnocení variant 

Při výběru vhodné varianty se setkáváme s případy, kdy optimální rozhodnutí musí 

vyhovovat více než jednomu kritériu. Cílem je učinit rozhodnutí, která varianta je podle 

vybraných kritérií hodnocena nejlépe, tzv. optimální varianta. 

 

Struktura rozhodovací analýzy vychází z potřeb praxe a ze zkušeností, přitom se v podstatě 

shoduje s pojetím rozhodovacího procesu v teorii rozhodování. Pro proces aplikace 

rozhodovací analýzy členíme do sedmi základních fází: 

1. vymezení problému, stanovení cílů, 

2. rozbor informací a podkladů, 

3. stanovení variant, 

4. stanovení kritérií, 

5. hodnocení a srovnání variant, 

6. jištění nepříznivých výsledků, 

7. volba optimální varianty (rozhodnutí), viz [1]. 

 

Celý proces rozhodovací analýzy lze rozdělit do dvou etap: 

- deskriptace rozhodovacího problému – fáze 1. – 4., 

- vlastní řešení problému – fáze 5. – 7., viz [1]. 

 

Účelem aplikace úloh vícekriteriálního hodnocení variant je: nalezení nejlepší (optimální) 

varianty, uspořádání variant od nejlepší po nejhorší, uspořádání variant do hierarchických 

shluků, rozdělit varianty na dvě skupiny, na akceptované a neakceptované, stanovit 

množinu efektivních variant anebo vyloučit neefektivní varianty, viz [11].  

 

Metody, které stanovují preferenci vah jednotlivých kritérií, jsou bodovací metoda, metoda 

pořadí, Fullerova a Saatyho metoda párového porovnání. 

 

Nejjednodušší metodou je metoda bodovací, která přiřazuje jednotlivým kritériím body 

z předem stanoveného intervalu. Body jsou kritériím přidělovány podle jejich důležitosti.  
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Pomocí metody pořadí seřadíme kritéria od nejdůležitějšího po nejméně důležité. 

V případě, že kritéria mají stejnou váhu, označíme je stejným pořadím. Celkový součet lze 

určit následovně, viz [11]: 

 

 𝑣𝑖
𝑁
𝑖 =  

𝑁 ∙(𝑁−1)

2
,        (3.1) 

kde vi – váha i-tého kritéria, N – počet porovnání. 

 

Metoda, kterou je vhodné použít pro větší počet kritérií je Fullerova metoda párového 

porovnání. Její princip spočívá v tom, že váha důležitosti se určuje pomocí srovnávání 

dvojic kritérií. Bývá označována Fullerovou metodovou proto, že sestavujeme váhy 

pomocí tzv. Fullerova trojúhelníku, který se používá pro vyjádření preferencí. Váha se 

stanoví pomocí vzorce, viz [11]: 

 

𝒘𝒊 =
𝒌𝒊

 𝒌𝒋
𝑵
𝒋

=
𝒌𝒊

𝑵∙ (𝑵−𝟏)

𝟐

,          (3.2) 

kde wi – váha i-tého kritéria, ki - počet preferencí i-tého kritéria, N – počet porovnání.  

 

Nejčastěji používanou metodou pro volbu vah je Saatyho metoda párového porovnání.  

U této metody se párově srovnávají jednotlivá kritéria a zapíšou se do tzv. Saatyho matice.  
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3.2 Komerční banka a její produkty pro malé a střední podnikatele 

3.2.1 Profil Komerční banky 

Komerční banka, a.s., je mateřská společnost skupiny KB, která je tvořena devíti 

společnostmi. Od října 2001 je součástí mezinárodní skupiny Société Générale a patří mezi 

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

Komerční banka byla založena v roce 1990 jako státní instituce a v roce 1992 byla 

transformována na akciovou společnost. V roce 2001 koupila státní 60 % podíl v Komerční 

bance Société Générale.  

 

KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového 

a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí další 

specializované služby, mezi které patří penzijní připojištění, stavební spoření, factoring, 

spotřebitelské úvěry a pojištění, dostupné prostřednictvím sítě poboček KB, přímého 

bankovnictví a vlastní distribuční sítě, viz [24]. 

 

 

 

3.2.2 Vybrané produkty Komerční banky 

Profi úvěr 

Profi úvěr je připravený speciálně pro drobné podnikatele a malé a střední podniky. Lze jej 

použít k financování oběžných prostředků, hmotného investičního majetku kromě nákupu 

výpočetní techniky a softwaru (výjimkou je nákup komplexního vybavení pracoviště, 

jehož součástí je výpočetní technika) a provozních potřeb. Je poskytován jako: 

- krátkodobý s dobou splatnosti do jednoho roku, 

- střednědobý s dobou splatnosti do pěti let, 

- revolvingový Profi úvěr krátkodobý se splatností do jednoho roku. 

Jistinu i úroky lze splácet v pravidelných měsíčních splátkách nebo revolvingovým 

způsobem podle volby klienta. Profi úvěr se čerpá jednorázově, postupně nebo opakovaně 
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(u revolvingového úvěru). Úvěr je zajištěn avalem na krycí blankosměnce. U částek 

převyšujících 1 000 000,- Kč se dále využívají standardní zajišťovací prostředky, zejména 

ručení, zástavní právo k nemovitosti, k věci movité či k pohledávce. 

 

Za zpracování a vyhodnocení žádosti úvěru banka nepožaduje poplatek, ale požaduje 

poplatky za realizaci úvěru ve výši 0,6 %, min. 1 000,- Kč, za rezervaci zdrojů ve výši  

0,1 % až 0,5 % p.a. a poplatek za spravování úvěru je stanoven ve výši 300,- Kč měsíčně. 

 

U Profi úvěru se používá pohyblivá úroková sazba vázaná na referenční sazbu 

vyhlašovanou Komerční bankou (respektive kontokorentní referenční sazbu Komerční 

banky v případě revolvingového úvěru). Úroková sazba (okolo 10 %) byla zjištěna  

12. 4. 2010 na pobočce Komerční banky v Ostravě. Úvěr se poskytuje výhradně  

v Kč. Viz [26]. 

 

 

Profi úvěr FIX  

Je určen pro právnické osoby, fyzické osoby podnikatele a tuzemce podnikající na území 

ČR. Jedná se o krátkodobý úvěr či střednědobý úvěr, který lze použít k financování 

oběžných prostředků, hmotného investičního majetku kromě nákupu výpočetní techniky 

a softwaru a provozních potřeb. 

 

Profi úvěr FIX se splácí postupně měsíčními tzv. anuitními splátkami. Úvěr je zajištěn 

avalem na krycí blankosměnce. Zpravidla se používá k přímému placení dodavatelům na 

základě předložených dokladů. Pokud jej nelze čerpat takto účelově, převádí se na účet 

klienta a KB účelovost ověří později podle údajů z účetnictví klienta. Investiční potřeby se 

financují vždy na základě předložených dokladů. 

 

Profi úvěr FIX se čerpá jednorázově nebo postupně. Používá pevná úroková sazba. Cena 

se řídí Sazebníkem Komerční banky. Tento typ úvěru se poskytuje výhradně v Kč. 

Úroková sazba závisí na splatnosti úvěru. Pokud je úvěr splatný do 1 roku, pak úroková 

sazba je 10,9 % p. a., od 1 roku do 3 let 11,5 % p. a., a od 3 do 5 let pak 12,2 %  

(zjištěno 12.4. 2010 na pobočce Komerční banky v Ostravě). Zpracování a vyhodnocení 

žádosti a realizace úvěru je zdarma. Za správu a vedení účtu banka požaduje poplatek ve 

výši 300,- Kč měsíčně. Viz [25]. 
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3.3 Česká spořitelna a její produkty pro malé a střední podnikatele 

3.3.1 Profil České spořitelny 

Kořeny České spořitelny sahají až do roku 1825, kdy zahájila činnost Spořitelna česká, 

nejstarší právní předchůdce České spořitelny. Na tradici českého a později 

československého spořitelnictví navázala v roce 1992 Česká spořitelna jako akciová 

společnost. 5,3 milionu klientů, které dnes Česká spořitelna má, hovoří zcela jasně o jejím 

pevném postavení na českém trhu.  

 

Od roku 2000 je členem Erste Group. V červenci roku 2001 úspěšně dokončila svou 

transformaci, která se zaměřila na zlepšení všech klíčových součástí banky. I nadále však 

pokračuje ve zkvalitňování nejen svých produktů a služeb, ale i zefektivňování pracovních 

procesů. 

 

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

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

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

5,3 milionu klientů největší bankou na trhu. Na českém kapitálovém trhu patří Česká 

spořitelna mezi významné obchodníky s cennými papíry, viz [12]. 

 

 

 

 

3.3.2 Vybrané produkty České spořitelny 

Provozní úvěr 5 PLUS 

Tento úvěr je určen pro podnikatele a malé firmy včetně začínajících klientů, kteří nemají 

daňově uzavřeno ani jedno 12 měsíční období. Provozní úvěr 5 PLUS lze z hlediska účelu 

poskytnout na financování provozních potřeb a také jako kombinace financování 

provozních a investičních potřeb.  
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Jedná se o účelový termínovaný úvěr, který lze čerpat jednorázově nebo postupně a splácí 

se podle dohodnutého splátkového kalendáře. Maximální výše Provozního úvěru 5 PLUS 

je 5 000 000 Kč. Úroková sazba se stanovuje individuálně. Tato sazba byla pro výpočty 

k bakalářské práci zjištěna na pobočce České spořitelny v Ostravě 12. 4. 2010 v rozmezí 

od 5,25 – 7,95 %. 

 

Poplatek za přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti je 0,5 % až 2 % z hodnoty úvěru, 

minimálně však 5 000,- Kč. Poplatek za posouzení žádosti o úvěr je hrazen až po schválení 

úvěru. Za správu a vedení úvěru činí poplatek 300 Kč měsíčně. 

 

Podmínkou založení úvěru je vedení běžného účtu u České spořitelny a schválení úvěru. 

Rozhodnutí o úvěru trvá 5 dnů. Doba, o kterou je možné odložit zahájení splácení jistiny 

úvěru je 5 měsíců. Pro úvěr do výše 500 000 Kč stačí zajištění pouze formou 

blankosměnky. Viz [14]. 

 

 

Provozní úvěr 

Provozní úvěr je určen pro podnikatele a malé firmy k financování provozních potřeb. 

Jedná se o termínovaný účelový úvěr se stanoveným plánem čerpání (jednorázově nebo 

postupně) a splácení úvěru probíhá podle dohodnutého splátkového kalendáře nebo je 

možné úvěr splatit jednorázově.  

 

Úroková sazba se stanovuje individuálně, viz Provozní úvěr 5 PLUS. Maximální výše 

úvěru a maximální doba splácení není určena. Poplatek za přijetí, posouzení a vyhodnocení 

žádosti činí 0,5 % až 2 % z hodnoty úvěru, minimálně 50 000 Kč. Poplatek za správu a 

vedení účtu je 300 Kč měsíčně. Podmínkou k získání úvěru je vedení běžného účtu u 

České spořitelny a schválení úvěru. Viz [13]. 
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3.4 Československá obchodní banka a její produkty pro malé a střední 

podnikatele 

3.4.1 Profil Československé obchodní banky 

Československá obchodní banka je univerzální banka poskytující individuální řešení 

finančních potřeb pro občany, podnikatele, malé a střední podniky, družstva, municipality, 

korporace i instituce. Nabízí moderní bankovní služby, zahrnující dostupné půjčky a 

hypotéky, rozsáhlé možnosti spoření a investování i pohodlné on-line bankovnictví.  

ČSOB byla založena v roce 1964 jako banka pro poskytování služeb v oblasti financování 

zahraničního obchodu a volnoměnových operací. V retailovém bankovnictví v ČR působí 

společnost pod dvěma obchodními značkami – ČSOB a Poštovní spořitelna, která využívá 

pro svou činnost rozsáhlé sítě České pošty. Viz [15]. 

 

 

 

3.4.2 Vybrané produkty Československé obchodní banky 

Malý úvěr pro podnikatele 

Úvěr je určen pro podnikatele a firmy k profinancování menších investičních záměrů. 

Využijí ho hlavně živnostníci nebo malé s ročním obchodním obratem do 30 mil., ale 

i střední firmy s obratem až do 300 milionů Kč. Přednostmi tohoto úvěru je nenáročná 

administrativa, rychlé vyřízení žádosti, dostupnost bez ohledu na velikost firmy. 

 

Úvěr je možno využít zejména k: 

- pořízení, modernizaci a opravě movitých věcí,  

- pořízení, rekonstrukci a opravám nemovitostí, pozemků,  

- pořízení, nákupu a opravám různých strojů a zařízení,  

- nákupu motorových vozidel,  

- na jiné investiční výdaje.  
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Malý úvěr pro podnikatele je účelový úvěr s maximální splatností až 15 let, který je 

poskytován od 50 000,- Kč do 8 000 000,- Kč (pro financování nemovitostí od 200 000,- 

Kč). Úvěr je možné čerpat jednorázově nebo postupně až 18 měsíců od podpisu smlouvy 

proti fakturám, kupní smlouvě nebo dalším dokumentům. 

Vyhodnocení žádosti o úvěr je zdarma. Poplatek za poskytnutí úvěru je ve výši 0,5 % 

z výše úvěru, minimálně 2000,- Kč. Služby spojené s prací a realizací úvěru jsou 

zpoplatněny ve výši 200,- Kč měsíčně. 

Úroky se splácí pravidelně měsíčně. Odklad splátky jistiny úvěru je až na 6 měsíců. 

Úroková sazba úvěru je fixní nebo pohyblivá s možnou 1, 3 či 5 letou fixací nebo fixací na 

celou dobu splácení. Úroková sazba byla zjištěna v rozmezí 7 – 10 % na pobočce 

Československé obchodní banky v Ostravě 12. 4. 2010. Úvěr je zajištěn blankosměnkou 

s avalem nebo nemovitostí. 

Podmínkou získání úvěru je podnikání v oboru minimálně 2 roky a vyhovět 

odpovídajícímu ratingu. Dále je třeba předložit např. vyplněnou žádost o úvěr, doklad 

opravňující k podnikání fyzické osoby nebo výpis z Obchodního rejstříku, daňová přiznání 

za předchozí dvě daňová období včetně všech příloh a finančních výkazů, doklad o 

zaplacení daně z příjmu za uplynulý rok, doklady týkající se zajištění, a další. Viz [16]. 

 

Revolvingový úvěr 

Tento úvěr je určen pro podnikatele a firmy, které potřebují dostatek prostředků na 

financování provozních potřeb. Předmětem financování jsou oběžná aktiva, především 

bonitní pohledávky, doplňkově i zásoby. Vzhledem ke sledování účelovosti se poskytuje 

jako regulovaný limit.  

Revolvingový úvěr je poskytován na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce. Úroky 

se splácí pravidelně měsíčně. Úvěr má pohyblivou úrokovou sazba, která se skládá ze 

sazby mezibankovního trhu PRIBOR nebo EURIBOR (podle měny) a marže odvozené od 

firemního rizika. Úroková sazba 16,25 % byla zjištěna na pobočce Československé 

obchodní banky v Ostravě 12. 4. 2010.  
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Úvěr může být zajištěn pohledávkami z obchodního styku (nejběžnější způsob), 

nemovitostí, depozitem (zástavním právem ke vkladu v ČSOB) nebo ručením třetí osobou. 

Úvěr se čerpá v českých korunách i ve vybraných zahraničních měnách. Podmínkou 

získání úvěru je vedení běžného účtu u ČSOB. 

Poplatek za vyhodnocení žádosti o úvěr činí 0,3 % z výše úvěru, minimálně 2 000,- Kč  

a za poskytnutí úvěru 0,5 % z výše úvěru, minimálně 5 000,- Kč. Za správu a vedení je 

poplatek stanoven ve výši 500,- Kč. 

Mezi přednosti tohoto úvěru patří: 

- výpovědní lhůta umožňující ukončit smluvní vztah bez udání důvodu (kdykoliv v 

průběhu platnosti úvěrové smlouvy),  

- neuvedení konečné splatnosti snižuje náročnost administrativních procesů při 

ročním zhodnocení plnění podmínek smluvního vztahu (dříve nutnost podepisovat 

dodatky, příp. nové smlouvy). 

K žádosti o úvěr je třeba předložit např. základní údaje o společnosti, informace o 

předmětu financování, roční účetní závěrky za období předchozích 3 let (u společností s 

povinností auditu ověřené auditorem), výroční zprávu a zprávu auditora (jsou-li 

zpracovávány), daňová přiznání za poslední 3 roky, potvrzení o bezdlužnosti vůči 

Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně a 

další. Viz [17]. 
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3.5 Stanovení variant a kritérií 

Rozhodovací analýza klade velký důraz na záměrné hledání variantních možností řešení 

problému, což zvyšuje pravděpodobnost nalezení kvalitního rozhodnutí. Srovnání několika 

vhodných variant sice nezaručí optimální rozhodnutí, je však základním předpokladem pro 

nalezení kvalitního řešení problému, v nejhorším případě zabrání alespoň špatným 

rozhodnutím, viz [1]. 

 

Varianty 

Komerční banka: V1- Profi úvěr 

V2- Profi úvěr FIX 

Česká spořitelna: V3- Provozní úvěr 5 PLUS 

V4- Provozní úvěr 

Československá obchodní banka: V5- Malý podnikatelský úvěr 

V6- Revolvingový úvěr 

V rozhodovací analýze je pojem kritérium zúžen na hledisko pro posouzení vyhodnocení 

variant pro dosažení stanovených cílů. Cílem této fáze rozhodovací analýzy je stanovit 

takový soubor kritérií, podle nichž můžeme spolehlivě posoudit a hodnotit důsledek 

jednotlivých variant z hlediska stanovených cílů, viz [1]. 

Pro srovnání vybraných produktů byla zvolena následující kritéria: 

K1- úroková sazba (% p. a.), 

K2- podmínka vedení běžného účtu u banky, 

K3- poplatek za správu a vedení (Kč/měsíc), 

K4- poplatek za vyhodnocení žádosti, 

K5- poplatek za poskytnutí úvěru. 
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Kritérium K1 - úrokovou sazbu (% p. a.) bylo zvoleno jako jedno z nejdůležitějších kritérií 

pro rozhodování podnikatelského subjektu při výběru vhodné varianty. Toto kritérium 

jsem zjišťovala osobně na pobočkách vybraných bank a je uvedeno pouze orientačně, 

protože u vybraných produktů jsou úrokové sazby stanoveny individuálně (kromě druhé 

varianty) na základě doložených informací podnikatele, které jsou uvedeny v předcházející 

kapitole. 

Modelovým příkladem bakalářské práce je podnikatel, který si chce půjčit 1 000 000,- Kč 

se splatností 3 roky k financování svých potřeb. Podnikatel si vybral 3 významné banky 

v ČR, od kterých si zjistil veškeré informace jak z internetu, tak na pobočkách jednotlivých 

bank osobně. Vybral si konkrétní produkty a stanovil kritéria, podle nichž se bude 

rozhodovat, který z produktů pro něj bude nejvýhodnější. 

 

Tabulka 3. 1: Přehled jednotlivých kritérií a variant. 

 K1 K2 K3 K4 K5 

V1 10 % NE 300 Kč zdarma 
0,6%, 

min. 1 000 Kč 

V2 11,5 % NE 300 Kč zdarma zdarma 

V3 5,25 – 7,95 % ANO 300 Kč 
0,5% – 2 %, 

min. 5 000 Kč 

0,5% – 2 %, 

min. 5 000 Kč 

V4 5,25 – 7,95 % ANO 300 Kč 
0,5% – 2 %, 

min. 5 000 Kč 

0,5% – 2 %, 

min. 5 000 Kč 

V5 7 – 10 % NE 200 Kč zdarma 
0,5%, 

min. 2 000 Kč 

V6 16,25 % ANO 500 Kč 
0,3%, 

min. 2 000 Kč 

0,5%, 

min. 5 000 Kč 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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3.6 Srovnání produktů pomocí bodovací metody a Fullerovy metody 

párového porovnání 

Tabulka 3. 2: Srovnání vybraných produktů bodovací metodou. 

 K1 K2 K3 K4 K5 ∑ 

V1 4 6 4 6 4 24 

V2 3 6 4 6 6 25 

V3 6 1 4 1 1 13 

V4 6 1 4 1 1 13 

V5 5 6 6 6 3 26 

V6 1 1 1 3 1 7 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

 

Graf 3. 1: Grafické znázornění bodovací metody. 

 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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Tabulka 3. 2: Srovnání produktů pomocí Fullerovy metody párového porovnání. 

 K1*w1 K2*w2 K3*w3 K4*w4 K5*w5 ∑ 

V1 1,6 1,2 1,2 0,6 0 4,6 

V2 1,2 1,2 1,2 0,6 0 4,2 

V3 2,4 0,2 1,2 0,1 0 3,9 

V4 2,4 0,2 1,2 0,1 0 3,9 

V5 2 1,2 1,8 0,6 0 5,6 

V6 0,4 0,2 0,3 0,3 0 1,2 

Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Analýza provedená pomocí bodovací metody a Fullerovy metody párového porovnání  

(viz příloha č. 1) vyhodnotila jako nejlepší pátou variantu, tedy produkt Československé 

obchodní banky. Dále následovaly oba produkty Komerční banky, poté i oba produkty tak 

České spořitelny. Šestá varianta byla určena jako nejméně výhodná. 
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4 Porovnání dosažených výsledků 

Podle bodovací metody, viz tabulka 3. 2 je pro podnikatele dle stanovených kritérií 

nejvýhodnějším produktem Malý podnikatelský úvěr od Československé obchodní banky. 

Podnikatel nemusí mít zřízen běžný účet u této banky. Vyhodnocení žádosti o úvěr je 

poskytováno zdarma, stejně jako u produktů Komerční banky. Poplatek za správu a vedení 

úvěru je stanoven na 200,- Kč měsíčně, což je z uvedených produktů nejnižší částka, a to 

se také projevilo v bodové hodnocení. Naopak nejméně bodů tento produkt získal za 

poplatek za poskytnutí úvěru.  

 

Druhým, nejlépe obodovaným produktem je Profi úvěr FIX u Komerční banky. Jen o bod 

méně získal další produkt od Komerční banky, tedy Profi úvěr. U těchto produktů 

podnikatel nemusí mít zřízen běžný účet u banky. Banka v obou případech vyhodnocuje 

žádost o úvěr zdarma. Měsíční poplatek za správu a vedení úvěru byl vzhledem 

k vybraným produktům průměrný. Tento poplatek je stejný u čtyř z šesti variant. Produkty 

Komerční banky se liší v úrokové sazbě a v poplatku za poskytnutí úvěru. Úroková sazba 

je u Profi úvěru FIX stanovena jako fixní ve výši 11, 5 % p. a. (úvěr do 3 let). Jako u 

jediného z vybraných produktů banka nepožaduje poplatek za poskytnutí úvěru. Naopak 

úroková sazba u Profi úvěru je pohyblivá, stanovuje se individuálně podle bonity klienta. 

Na pobočce Komerční banky bylo zjištěno, že se tato úroková sazba může pohybovat 

okolo 10 %, záleží na dalších okolnostech, např. na finanční situaci podnikatele. 

 

Oba produkty České spořitelny byly shodně bodově ohodnoceny. Jak provozní úvěr  

5 PLUS, tak provozní úvěr získal nejvíc bodů za první kritérium, tedy úrokovou sazbu, 

která je pohyblivá a stanovuje se opět individuálně. Pro potřeby bakalářské práce bylo na 

pobočce České spořitelny zjištěno, že úroková sazba se může pohybovat v rozmezí  

5 až 7 % p. a.. Poplatek za správu a vedení úvěru je ve stejné výši jako u produktů 

Komerční banky. Proto, aby podnikatel získal tyto úvěry, musí mít zřízen běžný účet u 

České spořitelny. Poplatek za vyhodnocení žádosti a za poskytnutí úvěru je ze všech 

produktů nejvyšší. 

 

Nejméně výhodným produktem, který získal výrazně nejméně bodů je revolvingový úvěr 

od Československé obchodní banky. Tento úvěr získal nejméně bodů za první tři kritéria, 
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kterými jsou úroková sazba, podmínka vedení běžného účtu a poplatek za správu a vedení 

úvěru. Úroková sazba je pohyblivá, stanovuje se tedy individuálně podle bonity klienta. Na 

pobočce Československé obchodní banky byla pro tento účel zjištěna úroková sazba ve 

výši 16,25 % p. a. Ze všech vybraných produktů má nejvyšší poplatek za správu a vedení 

úvěru, tj. ve výši 500,- Kč za měsíc. Podmínkou k získání úvěru je vedení běžného účtu u 

banky. 

 

Komparací vybraných produktů pomocí Fullerovy metody párového porovnání opět 

vyšla jako nejlepší varianta Malý podnikatelský úvěr od Československé obchodní banky a 

nejméně vhodná varianta je revolvingový úvěr, taktéž produkt této banky, viz tabulka 3. 2. 

 

Srovnání produktů pomocí bodovací metody a Fullerovy metody párového porovnání 

dopadlo téměř stejně. Pořadí se změnilo pouze na druhé a třetí pozici, které obsadily 

v opačném pořadí produkty Komerční banky. 

 

Největší váha byla přisouzena prvnímu kritériu, tedy úrokové sazbě. Dále následuje 

poplatek za správu a vedení úvěru, podmínka vedení běžného účtu u banky. Téměř žádnou 

váhu nemá čtvrté kritérium, poplatek za vyhodnocení úvěru. Pátému kritériu – poplatek za 

poskytnutí úvěru, je přiřazena nulová váha. 

 

Konečná hodnota produktů závisí jak na určení vah, viz Fullerův trojúhelník a výpočet 

vah, tak na konečných bodech, které byly jednotlivým produktům přiřazeny pomocí 

bodovací metody, viz tabulka 3. 1. 
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5 Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo srovnání vybraných bankovních produktů, které jsou určeny 

pro malé a střední podnikatele k profinancování jejich potřeb. Produkty byly vybrány 

z Komerční banky, České spořitelny a Československé obchodní banky, u nichž byla 

provedena analýza pomocí metod vícekriteriálního hodnocení. 

 

V druhé kapitole byla provedena obecná charakteristika bankovních produktů, kterými 

banky kryjí finanční potřeby svých klientů. Bankovní produkty můžeme rozdělit do tří 

základních skupin -  peněžní úvěry, závazkové úvěry a záruky a následně alternativní 

formy financování. Další část této kapitoly byla věnována systematizaci bankovních 

produktů a úvěrovému procesu. Následně byly zmíněny podmínky, které musí 

podnikatelský subjekt splnit, a také dokumenty k získání úvěru. V poslední a nejrozsáhlejší 

části této kapitoly bylo provedeno členění úvěrů a jejich podrobná charakteristika. 

 

Třetí kapitola byla věnována popisu vybraných bank a charakteristice jejich jednotlivých 

úvěrů. Nejprve byla stanovena kritéria, pomocí nichž byly produkty porovnány. Výpočty 

byly provedeny pomocí bodovací metody a Fullerovy metody párového porovnání. 

Fullerova metoda párového porovnání je složitější než metoda bodovací. Její princip 

spočívá v tom, že váha důležitosti se sestavuje pomocí srovnávání dvojice kritérií. 

K výpočtu byl použit Fullerův trojúhelník.  

 

Dosažené výsledky byly okomentovány ve čtvrté kapitole. Nejvhodnější variantou podle 

získaných výsledků, pomocí obou metod je produkt Československé obchodní  

banky – Malý podnikatelský úvěr. Velmi výhodné jsou také oba produkty Komerční 

banky. 
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Příloha č. 1 – Fullerova metoda párového porovnání. 

  



 

 

Příloha č. 1 - Fullerova metoda párového porovnání 

Fullerův trojúhelník: 

 

 2 3 4 5 
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 4 5 
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Zdroj: vlastní zpracování. 

 

Výpočet vah: 

 

𝑤1 =
4

10
= 0,4 

𝑤2 =
2

10
= 0,2 

𝑤3 =
3

10
= 0,3 

𝑤4 =
1

10
= 0,1 

𝑤5 =
0

10
= 0 

 ∑ = 1 

Zdroj: vlastní zpracování. 
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